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L'APAN, agraïda per la gran ajuda 
de voluntaris en l'incendi d'Òdena
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Els voluntaris han estat capdals per poder salvar molts animals allotjats a l’APAN d’Òdena.

El nou CF Igualada 
desperta bones 
sensacions

ESPORTS 28

L’Anoia, de Festa Major!

 Capellades, Copons, el 
Bruc, Miralles, Prats de Rei 
i Sant Martí Sesgueioles, 
entre els pobles 
que estan de festa 

L’animador Jaume Barri, a la Festa Major de Capellades de l’any passat. Molts pobles de l’Anoia viuen aquest cap de setmana la seva festa grossa.

Dilluns comença 
la Festa Major 
d'Igualada

IGUALADA 9-30

Tornen les 
excavacions a 
l'Abric Romaní

CAPELLADES 16

L'Anoia, la comarca 
amb menys ocupats 
en l'economia del 
coneixement

REPORTATGE 7

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
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Els períodes de vacances són un bon mo-
ment per l’anàlisi. Ajuda a la reflexió l’as-
sossegament que dóna tenir més temps. Ho 
feia aquesta setmana l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells des la tribuna del Punt-Avui. 
Explicava que era l’únic batlle de Catalunya, 
que pot anar vestit de cap a peus i de dins 
a fora, amb productes fabricats a la ciutat. 
Una bona forma d’explicar que la indústria 
del vestir i derivats segueix sent present en 
una comarca que n’havia fet un senyal de 
la seva identitat. Però la realitat estadísti-
ca, tossuda ella, ens continua recordant 
l’enorme distància entre el que havia sigut 
i el que tenim avui, com veurem en l’anàlisi 
que publiquem, elaborat a partir de les da-
des oficials. Malgrat la voluntat manifestada 
i repetida del consistori, l’esforç no s’ha tra-
duït en els resultats esperats. Segurament 
perquè la revitalització econòmica necessi-
ta elements que no estan a l’abast dels re-
cursos municipals. Tot i així, és d’agrair que 
al menys no es posin pals a les rodes, tant 
pels que tenen vocació emprenedora, com 
pels que tenen una activitat establerta.

La temptació de “fer coses per demostrar 
que es mana”, podria tornar-nos a èpoques 
on “el mal de pedra” portava a fer obres fa-
raòniques, que no servien per res més que 
pel lluïment consistorial, entossudit a “di-
rigir” la vida dels igualadins. Preferim que 
l’Ajuntament sigui un lloc aglutinador de les 
iniciatives ciutadanes. Els recursos s’han 
d’adreçar a millorar la vida dels que viuen 
a la ciutat. I més ara, que la crisi ha portat 
la precarietat a tantes llars, que encara no 
veuen la llum a la fi del túnel. Com bé diu 
l’alcalde, malgrat l’enorme esforç fet, Igua-
lada segueix sent una de les ciutats més en-
deutades de Catalunya. 
I ara que s’acosten dies de Festa Major, in-
tentem que regni l’alegria. Que la feina feta 
per l’Ajuntament, les entitats culturals, les 
agrupacions juvenils, les colles tradicionals, 
els clubs esportius i tota la gent que partici-
pa d’una manera o un altra, individualment i 
col·lectiva, com actor o espectadors, omplin 
de color a aquesta ciutat que vol ser un es-
pai de convivència, però també un territori 
on poder desenvolupar-se de manera har-
mònica i lliure. Amb aquella llibertat indi-
vidual que s’aconsegueix quan hi ha feina 
estable i ben retribuïda. I això  - que ho ha 
d’aconseguir cadascú - sols és possible si 
les condicions ambientals i territorials ho 
permeten i faciliten.

Un desig

Eudald Carbonell torna a Capellades
És ja un “clàssic” de l’estiu a l’Anoia i especialment a Capellades. 
El conegut antropòleg Eudald Carbonell torna a ser ja, com cada 
any, a Capellades, continuant les excavacions a l’Abric Roma-
ní, cercant els nostres orígens més llunyans. Carbonell lidera un 
equip de 30 joves arqueòlegs que viuen aquests dies a la vila del 
Capelló, immersa en festes, tot descobrint vestigis de l’època 
del Neandertal. Com cada estiu, segur que ens donaran alguna 
sorpresa.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, declara 
que “és un despropòsit democràtic plantejar-se de-
clarar la independència amb 68 diputats, quan per 
elegir el síndic de greuges fan falta els dos terços de 
la cambra”.

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, con-
sidera que el model autonòmic ha quedat desfasat 
“és decebedor haver de regatejar constantment les 
inversions que calen”. 

Raül Romeva, cap de llista de ‘Junts pel sí’ ha ence-
tat la campanya dient que “s’ha de fer la ‘revolta dels 
somriures’ i treballar des de la pluralitat per eixam-
plar el suport a l’independentisme davant un estat 
que apallissa Catalunya” i ha assegurat que “Si s’ha 
forjat aquesta llista unitària és perquè no queda cap 
més alternativa”. 

Artur Mas, president de la Generalitat, va justificar el 
caràcter plebiscitari de les eleccions dient que “tenim 
dret a la legítima defensa”.

Sergi Sabrià, portaveu d’ERC al Parlament de Ca-
talunya , s’ha mostrat partidari de que ‘Catalunya Sí 
que es Pot’ “tingui un paper actiu en un eventual go-
vern de concentració si el 27S guanya ‘Junts pel sí’.

Albert Rivera, líder de ‘Ciutadans’ a Madrid, diu que 
“és absolutament necessari la unió de tots els partits 
constitucionalistes per respondre el desafiament so-
biranista.”

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat asse-
gura que “ningú trencarà Espanya” i anima a anar a 
votar per “acabar l’etapa de confrontació, discòrdia i 
divisió, que s’ha generat a Catalunya”.

Pilar Carracelas, periodista, ha tirat endavant una 
iniciativa consistent en inscriure’s en una llista sim-
bòlica de 13.500 “candidats” ciutadans, cent per 
cada escó del Parlament per donar suport a ‘Junts 
pel sí’ i formar part de la “llista més gran, diversa i 
compromesa”.

Muriel Casals, expresidenta d’Òmnium i número 
tres de la candidatura per Barcelona, ha demanat a 
la gent que “s’impliqui en la campanya, perquè volem 
guanyar, estem molt a prop de fer realitat el somni, 
però encara ens queda feina”.

Eduardo Reyes, president de ‘Súmate’ i número sis 
de la llista, ha fet una crida a “sacrificar-se per assolir 
un futur millor per als nostres fills i néts. No heu de 
fallar”.

Lluís Llach, cantautor i número ú per Girona, s’ha 
mostrat optimista i ha exclamat: “Hem decidit deixar 
de ser aspirants a ciutadans per esdevenir ciutadans 
de ple dret”.

Germà Bel, economista i cap de llista per Tarrago-
na, ha rememorat el seu passat socialista, que es 
va truncar quan va arribar a la conclusió que “havia 
fracassat en la idea de reformar Espanya perquè Ca-
talunya tingués més espai polític”.

Fernando Savater, un  dels intel·lectuals més in-
fluents de l’Espanya democràtica, afirma que “Jo 
no votaria Pedro Sánchez ni que es presentés sol 
amb tots els seus rivals empresonats per corrupció”. 
I parla del “prusés” (escrit així amb clara intenció 
ofenosa) dient “El pitjor seria que el govern estatal 
no fes res efectiu per impedir-ho. Alguns s’inquieten: 
suspendre l’autonomia? I després què? Empresonar 
Mas? I després què? Preguntes semblants es feien 
al País Basc  Empresonar la mesa nacional d’HB? I 
després què? Doncs després ETA va renunciar a la 
lluita armada”. Aquesta és la tàctica del govern.

Miguel Bernard, president del sindicat ‘Manos Lim-
pias’, ha presentat una denúncia contra Artur Mas, 
president de la Generalitat, per haver convocat les 
eleccions al 27S, que compara amb els atemptats 
de l’11M i el cop d’estat del 23F i demana “la seva 
detenció immediata pel seu desafiament constant a 
l’Estat”

Miquel Calçada ‘Mikimoto’, periodista, va ser mul-
tat per la Guardia Urbana de Barcelona per portar 
un adhesiu CAT a la matrícula del cotxe. “M’ha mul-
tat una parella de la GU, després de felicitar-me per 
cedir el pas a un ciclista i adonar-se que porto CAT. 
Incomprensible”. No tots els que no els agrada Cata-
lunya viuen lluny.

Xavier García Albiol, cap de llista del PP a les elec-
cions del 27S, mesura molt el que diu, pensant tam-
bé en les legislatives que vindran després. “ El 28 
S vull asseurem amb Ciutadans, a qui no considero 
adversaris”.  Guant blanc.

L’Ajuntament ha de ser un lloc aglutinador 
de les iniciatives ciutadanes. Els recursos 
s’han d’adreçar a millorar la vida dels que 
viuen a la ciutat. I més ara, que la crisi ha 

portat la precarietat a tantes llars, que 
encara no veuen la llum a la fi del túnel
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Em diuen que l’ajuntament d’Igualada s’està 
plantejant la construcció d’una nova estació 
del carrilet que se situaria a uns 800 metres 
de l’actual, just entre els termes municipals 
d’Igualada i Vilanova del Camí. Amb aquesta 
mesura es podria reordenar el trànsit d’entra-
da i sortida d’Igualada i s’eliminaria l’únic pas 
a nivell que queda a la ciutat. I el trajecte entre 
Igualada i Barcelona es reduiria cap a tres mi-
nuts.
Felicitaria a l’alcalde per tan intel·ligent propos-
ta, si no fos que la trobo poc agosarada. Po-
sats a traslladar l’estació perquè quedar-se tan 
curt? Per què no la situem directament a Mar-
torell Enllaç? A banda que eliminaríem de cop, 
i sense costos, els passos a nivell de Vallbona 
d’Anoia i de Masquefa, reduiríem el temps de 
viatge en una hora i el  podríem situar en qua-
ranta o cinquanta minuts, que seria el temps 
lògic per a un trajecte d’aquesta distància. I es 
pot fer sense gastar-se un euro.
L’única despesa que caldria fer, seria canvi-
ar el nom de l’estació de Martorell que enlloc 
d’anomenar-se Martorell Enllaç, s’hauria de dir 
Martorell-Igualada. Com que una solució així 
obligaria a disposar d’un servei d’autobús llan-
çadora, l’ajuntament d’Igualada podria atorgar 
la corresponent concessió a una empresa pri-
vada i ja se sap que tot govern que atorga una 
concessió, experimenta un enriquiment equi-
valent al volum de recursos desplaçats. Una 
cosa similar al principi d’Arquímedes, però 
amb diners en lloc d’aigua. 
Per als que la proposta els sembli poc patriòtica 
respecte de l’Anoia, podríem estudiar situar-la a 
la Beguda (dins del terme de Masquefa) i així la 
comarca no perdria presència del carrilet.
Parlant seriosament, em sembla una bestiesa 
escurçar el traçat de l’únic tren que tenim a la 
comarca, quan el que caldria és estirar-lo en 
direcció a Montbui on hi ha un gruix de més 
de dotze mil possibles usuaris als quals cada 
vegada que movem el tren els el situem en-
cara més lluny. Els serveis han d’acostar-se al 
ciutadà i no allunyar-se i menys en una època 
on ens diuen que qualsevol servei públic ha de 
ser sostenible econòmicament.
Quan el govern de José Montilla va convertir 
les línies Igualada-Barcelona i Manresa-Bar-
celona en el metro del Baix Llobregat, es va 
allargar el temps de trajecte d’una manera que 
penalitza als viatgers anoiencs, sense donar-
nos cap contrapartida. El que cal és repescar 
el projecte de soterrament de vies a l’entrada 
a Igualada i allargar el traçat fins a Montbui. La 
resta és fer-nos trampes al solitari. I d’això aquí 
en tenim  alguns que n’han fet la seva profes-
sió.... i ben remunerada, per cert! 

Nova estació de tren

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Nosaltres no som Irlanda
Les eleccions del 27S no són plebiscitàries. Són per 
elegir un nou Parlament i un nou govern “autonòmic”. 
Però és la voluntat dels ciutadans i no el decret de 
convocatòria qui li dóna el caire polític. L’any 1918 Ir-
landa era part del Regne Unit. Però el nacionalisme 
irlandès s’havia anat fent un lloc en l’espai polític. La 
majoria dels 105 irlandesos membres del Parlament 
britànic eren del Partit Parlamentari Irlandès (IPP), la 
formació que defensava l’autonomia irlandesa. Men-
tre els seus rivals rebien el suport del Partit Conser-
vador britànic, els separatistes gairebé sempre es 
trobaven sols.
Després de l’Aixecament de Pasqua de l’any 1916, 
al bell mig de la Primera Guerra Mundial, l’electorat 
irlandès va passar de posicions tèbies, a defensar 
una separació total. El ‘Sinn Féin’, fundat per Arthur 
Griffith el 1917 va ser inicialment un partit monàrquic. 
Però poc després ja lluitava per la República d’Irlan-
da, en veure la Corona compromesa amb la Unió. I 
encara avui treballa per la reunificació d’Irlanda. Va 
ser aquest partit qui intentar convertir unes eleccions 
ordinàries en un veritable referèndum sobre la inde-
pendència. Seguia el model del nacionalisme honga-
rès, que amb l’Ausgleich, havien creat la seva pròpia 
legislatura a Budapest, amb un Parlament que no re-
coneixia el Parlament Imperial de Viena.  
Així les eleccions de 1918 es van plantejar com unes 
eleccions diferents. Es van fer sota unes condicions 
d’enfrontament social, econòmic i cultural. Es vivia el 
final de la guerra i perdien el suport dels alemanys 
que volien desestabilitzar l’Imperi Britànic. Però els 
independentistes sabien què volien i van triar el camí 
del compromís. Mentre els partits unionistes es de-
fensaven amb la llei, la por i els arguments sociopo-
lítics de sempre. El resultat va ser aclaparadorament 
favorable al Sinn Féin, que va obtenir un 46,9% dels 
vots al conjunt de l’illa (però el 65% dels vots a la part 
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de l’illa que va esdevenir l’Irish Free State). Dels 105 
escons irlandesos al Parlament, en van obtenir 73. 
Malgrat que en aquell moment els britànics no ho van 
reconèixer, els irlandesos havien convertit aquelles 
eleccions legislatives en un plebiscit sobre la sepa-
ració. I la independència arribà dos anys més tard, 
el 1920. La legitimació va ser tan gran que avui, ni al 
Regne Unit, ni en lloc, ningú no dubta que aquelles 
eleccions constitueixen la fundació del Parlament ir-
landès. 
És evident que la situació irlandesa el 1918 i catalana 
del 2015 són diferents. Irlanda va haver de lluitar amb 
les armes contra anglesos i irlandesos unionistes. 
Fins fa poc encara hi havia enfrontaments a la Irlanda 
del Nord. Afortunadament avui la violència s’ha eradi-
cat a l’EU. Les condicions socials i econòmiques són 
millors. Malgrat la crisi, l’espai comunitari ha esdevin-
gut un espai de progrés i llibertats. Per defensar les 
idees no són necessàries les armes i s’han creat ca-
mins democràtics per assolir qualsevol objectiu. Però 
hi continuen havent molts interessos contraposats. 
No tothom vol “enrenou”, quan hi ha tants deutes per 
pagar.
Nosaltres no som irlandesos. Ells ja tenen la indepen-
dència. En canvi, els escocesos, van decidir quedar-
se al Regne Unit. Alguns ja ho lamenten, en veure 
la dificultat de canviar estructures i vicis ancestrals. I 
demanen tornar a votar. Els catalans tenen una opor-
tunitat d’expressar la seva voluntat el 27S. En pau i 
sense coaccions. Amb la confiança de construir el seu 
futur. I serà el que decideixi el poble. I si donen suport 
a les llistes que defensen la separació d’Espanya -tal 
com ho feren els irlandesos el 14 de desembre de 
1918- només serà qüestió de temps que s’arribi a re-
sultats semblants. Però si no li donen, probablement 
serà pitjor que a Escòcia.

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



D E  L ’ A N O I A
04 DIVENDRES

14 d’agost de 2015

LOTTO 6/49
· Dissabte 8/08/2015

13-14-15-16-25-40
Complementari: 7
Reintegrament: 5

· Dimecres 12/08/2015
5-16-26-37-39-45

Complementari: 40
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 6                  358  
· Divendres 7          674
· Dissabte 8     076
· Diumenge 9          535
· Dilluns 10               074
· Dimarts 11       142
· Dimecres 12      595

ONCE
· Dijous 6              15690
· Divendres 7       62255
· Dissabte 8    62818
· Diumenge 9       67885
· Dilluns 10             97418
· Dimarts 11    45914
· Dimecres 12    12001

· Dijous 6   10-14-17-33-39-46   C: 3  R: 5
· Dissabte 8  3-9-13-15-25-28  C: 21   R: 0

· Diumenge 9   28-40-48-52-54 Núm. clau: 4 

· Dimarts 11   2-3-8-15-16 Estrellas: 4/11

AGOST
14: Maximilià-Maria Kolbe ; Eusebi.
15: Assumpció de la Mare de Déu.
16: Esteve d’Hongria; Roc; Serena.
17: Jacint de Polònia; Beatriu de Silva.  
18: Agapit; Helena; Domènec; Patrici.
19: Joan Eudes; Magí ; Lluís d’Anjou 
20: Bernat; Cristòfor i Leovigild

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.

Comunitats autònomes i 
LOMCE
•• ANTONI JIMENO, Professor

Alguns responsables autonòmics d’en-
senyament han demanat al nou minis-
tre d’educació, el senyor Méndez Vigo, 
que paralitzi l’aplicació de la LOMCE. 
L’aspecte que més els preocupa és 
l’avaluació final d’ESO, que caldrà su-
perar per poder accedir al Batxillerat i 
a la FP. Molts professors entenem la 
seva preocupació perquè sabem que 
amb aquestes avaluacions es desco-
brirà que els nivells dels alumnes són 
inferiors al que s’està dient. Aquesta 
situació s’ha generat perquè no hi ha 

cap control extern de les qualificacions 
que donen els centres.
Tot i que els col.legis i instituts intenten 
fer les coses bé, no ho poden acon-
seguir perquè si no aprovessin a bas-
tants alumnes que no arriben a l’apro-
vat, es quedarien sense alumnes, ja 
que aquests se n’anirien a altres cen-
tres més permissius. Aquest baix nivell 
d’exigència fa que molts alumnes no 
s’esforcin i, per tant, que no aprenguin 
ni adquireixin hàbits de treball.
Per sortir d’aquest cercle viciós cal es-
tablir una avaluació externa al final de 
l’ESO, que permeti confirmar que les 
notes que donen els centres realment 
reflecteixen els coneixements adqui-
rits pels alumnes. Després de l’avalu-

ació de final d’ESO de l’any 2017, que 
només tindrà caràcter de diagnòstic, 
cada comunitat autònoma i cada cen-
tre sabrà en què ha de millorar i els 
alumnes que ara no treballen prou, al 
veure que cal estudiar per aprovar, tor-
naran a esforçar-se i a aprendre.
Els responsables d’ensenyament au-
tonòmics que han demanat la para-
lització de la LOMCE haurien de re-
considerar la seva posició pel bé dels 
nostres joves, que són el futur del nos-
tre país. El rendiment de comptes en el 
sector educatiu és tan necessari com 
ho és en els altres sectors. Ningú té 
dret a demanar que a ell no li demanin 
comptes. Totes les comunitats i tots 
els partits haurien d’estar d’acord en la 

necessitat de fer una prova externa al 
final de l’ensenyament obligatori. Això 
podria ser la base per aconseguir un 
gran pacte per l’educació. 

Dia 14: BAUSILI/ Born, 23
Dia 15: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 16: BAUSILI/PILAR/ Av. mestre Montaner, 26
Dia 17: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 18: BAUSILI/ Born, 23
Dia 19: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 20: ESTEVE/ Av. Països Catalans. 101

cartes al director

Un amic que es diu agnòstic m’ha fet arribar la re-
vista “Cristians”, que recull el pensament de l’Es-
glésia en relació als drets dels pobles. Em perme-
treu que avui els cedeixi la paraula. Després de 
fer un recorregut per la importància de l’Església 
en la formació i desenvolupament de la nació ca-
talana, fa una cita especialment significativa del 
pensament del papa Francesc. D’acord amb l’estil 
que el caracteritza, concreta amb unes paraules 
que són totalment aplicables a la situació actual 
de Catalunya. Pel seu interès, no em resistexo 
a transcriure-les amb l’esperança que esvaeixin 
dubtes:
Diu el papa Francesc:
“ Els pobles del món volen ser artífexs del seu 
propi destí. Volen avançar en pau cap a la jus-
tícia. No volen tuteles ni ingerències on el més 
fort subordina al més feble. Volen que la seva cul-
tura, el seu idioma, els seus processos socials i 
tradicions religioses siguin respectats. Cap poder 
fàctic o constituït no té dret a privar els països po-
bres de l’exercici ple de la seva sobirania, i quan 
ho fan, veiem noves formes de colonialisme que 
afecten seriosament les possibilitats de pau i de 

Cristians per la independència

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

justícia, perquè “la pau es fonamenta no tan sols 
en el respecte dels drets de l’home, sino també 
en els drets dels pobles, particularment el dret a 
la independència”.
El text ve acompanyat d’altres cites de personat-
ges eclesiàstics i de catòlics rellevants com Ma-
nuel Carrasco i Formiguera  --màrtir d’UDC-, que 
en la carta de comiat escrita la nit anterior al seu 
afusellament per decisió de Franco, va escriure:
“De tot cor demano a Déu que accepti el sacrifici 
d’aquest dia i d’aquesta nit, els més pesarosos, 
sens dubte, del meu captiveri, i vulgui permetre 
que siguin profitosos per a la independència de 
Catalunya, el meu suprem ideal d’aquest món”.
És impossible fer en aquest espai un resum del 
contingut de la revista, que no té pèrdua i recoma-
no llegir-la per internet. D’una manera molt clara 
i concreta respon als interrogants que a vegades 
es formulen al voltant del procés, plantejant les 
possibilitats de Catalunya per millorar les condici-
ons de vida dels ciutadans. En poques paraules, 
garanteix la millora de la sanitat, l’ensenyament, 
les pensions, l’acció social, la permanència a Eu-

ropa... Fa també una comparació de cadascuna 
de les situacions en cas de seguir a l’estat espa-
nyol o de constituir-se en estat propi.
Finalment, cita opinions de personatges actuals, 
entre les quals destaquen les de Pilarín Bayés i 
Antoni Bassas. En un text esplèndid, aquest dar-
rer diu:
“Potser alguns cristians es preguntaran, de bona 
fe, si la independència equival a posar barreres 
entre germans. […] En primer lloc, que no vulguin 
confondre als cristians de Catalunya aquells que 
non han tingut escrúpols a convertir els mitjans de 
comunicació de l’Església catòlica en propagan-
distes de la discòrdia, aquells que més han fet per 
posar barreres a la convivència. […]
[Els cristians de Catalunya] poden sentir l’alegria 
que siguin les urnes i no la força (com per des-
gràcia ha patit Catalunya tantes vegades) l’instru-
ment que fem servir per decidir el futur col·lectiu 
del país. D’aquesta deliberació pacífica sobre el 
futur de Catalunya, que ens ha de fer sentir plens 
de responsabilitat i esperança, ningú no n’està 
exclòs. Tampoc els cristians.”
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Que hi anem a totes vol dir que, es jugui el pal que 
es jugui, nosaltres jugarem les nostres cartes. No 
ens retirarem del joc si algú marca el pal de “bas-
tos” o d”espases”. Tenim bones cartes i estem de-
cidits a jugar-les.
Si l’estat espanyol, d’una o altra forma, no accepta 
la voluntat democràtica, ja sigui no deixant votar, ja 
sigui no acceptant el resultat, que hi anem a totes 
vol dir que  Catalunya assumirà directament la di-
recció del joc. 
Passi el que passi, hi haurà per força un moment 
en què toparan la llei i la voluntat democràtica. La 
llei que proclama la indivisibilitat d’Espanya i la vo-
luntat democràtica d’independència dels catalans. 
L’Estat Espanyol intenta reiteradament emmordas-
sar la voluntat democràtica, sota lleis autoritàries o 
sota el pes de majories impròpies.
Si l’estat hagués acceptat el dret dels catalans a tri-
ar lliurement l’associació a Espanya, cas d’Escòcia, 
hauríem estat en una altra situació. Si el casament 
és lliure, només et cases si et fan bones proposici-
ons. Però el nostre era un casament per força, amb 
segrest inclòs.
Al final, com a darrera opció front la negativa tossu-
da del dret a existir com a poble i, per tant, a tenir 
opinió pròpia, hem optat per convertir unes elecci-
ons autonòmiques en un plebiscit, un succedani de 
referèndum. 

“Ara anem a totes!” (Raül Romeva, 
dilluns, 13 de juliol de 2015)

JOSEP CASTELLTORT ·    ANC Anoia

El govern d’Espanya diu ara: es vota el president 
d’una autonomia, però no es vota si es vol o no 
es vol independència. Podeu votar, però si no ens 
agrada el resultat, no valdrà. Si ens agrada, sí que 
valdrà. Però la manipulació és massa barroera i es 
veu clarament que és no-democràtica, o sigui, au-
toritària i arbitrària. Acceptar això seria donar per 
finiquitada la democràcia. 
Vulnerats els principis democràtics en què es fona-
menta, la llei no té autoritat perquè és només arbi-
trarietat del que governa. Aquesta crisi de la legali-
tat, llei contra voluntat popular democràtica, arribat 
el moment, s’haurà de resoldre amb urgència. 
Com que anem a totes, quan es trenqui el respec-
te a la voluntat popular -impedint unes eleccions 
democràtiques, negant el resultat, o vulnerant la 
llibertat dels candidats o dels votants-, es declararà 
la il·legitimitat del que ho hagi fet, es proclamarà 
una nova autoritat a Catalunya i es restablirà el do-
mini de la legalitat amb una Llei de Transitorietat 
Legislativa, que donarà un fonament nou que serà 
vigent al llarg del procés de transició. La nova au-
toritat seran els càrrecs electes que formin majoria, 
i, si no s’hagués pogut votar, seria l’Assemblea de 
Càrrecs Electes de Catalunya, formada pels més 
legitims representants escollits per la nació catala-
na en les darreres eleccions correctament portades 
a terme, alcaldes, regidors i parlamentaris. Aquesta 

Els programes de cuina viuen un moment de ma-
duresa. Però la maduresa es mesura de dues ma-
neres, per la quantitat d’anys o per l’actitud davant 
la vida, i tots sabem que tenir o no 18 anys no su-
posa necessàriament que l’actitud davant la vida 
sigui madura.
Una cosa semblant passa amb els programes de 
cuina. Molt ha plogut des d’en Jaume Pastallé i 
els seus rodolins al programa “Bona Cuina!”, espai 
que forma part de l’imaginari col·lectiu de “la TV3” 
dels principis. 
Hem vist propostes televisives culinàries tradicio-
nals basades en receptes, cuiners que fan d’hu-
moristes, viatgers cuinant en llocs exòtics i amb 
aliments extravagants i concursos en què perso-
nes “del carrer” fan de xefs durant unes setma-
nes. Menció especial requereixen propostes com 
el “Karakia” (TVC) que mesclava cuina i cultura en 
pro de la integració i la diversitat.
Acceptem-ho, la cuina ens agrada i està de moda. 
És curiós que aquestes propostes de programes 
visquin el seu millor moment justament quan la 
gent cuina menys a casa (i més malament)... o 
potser una cosa és conseqüència de l’altra?
Ikea, per exemple, ha estrenat una campanya pu-
blicitària en què situa la taula de la cuina al centre 
de totes les seves històries, “Nada como el ho-
gar para amueblarnos la cabeza, y alrededor de la 
mesa aún más” 
És interessant saber que el cuiner britànic Jamie 

Oliver (40 anys) és a la llista de les 1.000 perso-
nes més riques del món. No és el millor del món 
però Oliver ha creat un imperi econòmic i medi-
àtic al voltant de la cuina (programes de cuina, 
llibres, utillatge, restaurants...). Referent mundial 
de la cuina televisiva, és ambaixador d’una cuina 
directa, sense complexos i equilibrada (tot i ser 
anglès...).
Olivier, lidera el projecte “The Food Revolution” 
que deixa al descobert els mals hàbits alimenta-
ris dels americans. Des de la cadena americana 
ABC, s’endinsa sense complexos en la manera de 
menjar a les escoles i llars americanes. L’objectiu, 
lluitar contra l’obesitat americana, causa de mort 
del 18% de la població d’entre 40 i 85 anys. 

Els mini-cuiners
Però una de les grans assignatures pendents dels 
programes de cuina són els nens. Cal fer un pro-
grama de cuina per a nens? Els problemes d’obe-
sitat infantil al nostre país, a més dels mals hàbits, 
semblen indicar que si cal, però... són els nens 
els que han de resoldre aquest tema o correspon 
als adults? Quin és el paper real que estan jugant 
els nens als programes de cuina en què aparei-
xen?
“MasterChef junior” és un claríssim exemple de la 
mala “utilització” dels nens en programes de cuina 
(segons el meu parer). És una proposta que està 
més a prop de “la Voz kids” (que tampoc m’agra-
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nova legalitat trobarà la seva consolidació en el re-
ferèndum al final del procés constituent.
Això no és el naixement de la nació, que la nació ja 
és molt vella, però serà la culminació del seu renai-
xement polític, substituint un caduc sistema auto-
nòmic per la constitució d’una República Catalana 
de nova planta.
L’alternativa? Només cal mirar. Oblidar-se de la 
legitimitat democràtica i anar tirant, a participar de 
l’enfonsament d’aquest Titànic anomenat Estat Es-
panyol, que ja ha topat amb l’iceberg d’un deute im-
pagable i amb les seves conseqüències. L’orques-
tra ja ha començat a tocar. 
Hi haurà qui té interessos a curt termini. Ja s’en-
tén, que no vol dir que s’accepta. Però renúnciar a 
la República Catalana per esperar la crisi definitiva 
d’un sistema polític espanyol que ja put a cadàver, 
per esperar la refundació d’alguna cosa, que, se-
gons com, podria ser millor, és legítim, però no as-
senyat. Tampoc és honrat si es tracta d’interessos 
a curt termini.
D’alternativa sèria i honrada, no n’hem vist cap.
El 27 S, a votar. És una oportunitat que ha costat 
molt esforç, sacrifici i sang. Ressonen les paraules 
del President Companys: “tornarem a luitar, torna-
rem a sofrir, tornerm a vèncer...”    

da...), que del d’un programa de cuina. Agafar 
nens i posar-los en lloc dels adults fent-los compe-
tir elaborant un risotto o una crema de llamàntol... 
em sembla terrible. 
Trobo molt greu que aquests programes obliguin 
als nens a comportar-se com adults i ha posar-los 
en situacions de tensió que molts adults tampoc 
podrien suportar. 
El resultat el trobo esperpèntic: nens plorant per-
què la ceba no ha caramelitzat o perquè l’arròs 
s’ha covat, entrevistes en què (singlotant) deixen 
anar frases com “voy a darlo todo” o  “me voy a 
esforzar a tope...”. I al final, el conductor del pro-
grama (un cuiner) els esbronca perquè la pasta 
filo no ha quedat prou bé... Això sí, vestits de mini 
xefs i en unes cuines al·lucinants, “que no falte de 
nada”.
No val mirar-s’ho des de casa i compadir-se dient 
“pobre”, o admirar-los amb un “aquest nen arribarà 
lluny”. Estem utilitzant aquests nens com a bufons 
o homes elefants.  
Està bé que un nen cuini? Per suposat! coneixen 
els aliments, perden la por, el fàstic, els prejudi-
cis... Està bé que ho facin davant de les càmeres? 
Per què no! Però sempre i quan serveixi per a que 
altres nens connectin i aprenguin, sempre i quan 
serveixi per a que els pares descobreixin com mi-
llorar la seva dieta. En moltes llars, els nens són 
els instigadors del canvi d’hàbit social. 
Fem-ho bé?

El nen que sabia fer un risotto

XAVI MONTANYÀ ·    Llicenciat en comunicació Àudiovisual. Director Web i Edicions Super3 (CCMA)



L’Anoia és la comarca amb menys població 
ocupada en l’economia del coneixement
REDACCIÓ.-
L’Informe Territorial de la Pro-
víncia de Barcelona del 2015, 
elaborat per la Cambra de 
Comerç, la Diputació de Bar-
celona i la Mancomunitat de 
Catalunya, sota la coordinació 
de Rosa Serra i Joan Ramon 
Rovira, és un recull dels ele-
ments més significatius des 
del punt de vista socio-econò-
mic. I comenta en detall cada 
una de les comarques. Pel 
que fa a l’Anoia comenta l’es-
tancament en tots els paràme-
tres més significatius. N’hem 
extret un ampli resum.

POBLACIÓ
Amb 117.842 habitants, s’ha 
mantingut estable en població 
i confirma l’estancament iniciat 
l’any 201. La població estacio-
nal mitjana estimada de l’any 
2013 és de 114.737 habitants, 
un 97,4% de la població resi-
dent, sent la segona comarca 
amb menor població estacio-
nal estimada. La densitat de 
població és de 136 hab./km2, 
la tercera comarca barceloni-
na amb menys densitat, per 
darrere del Berguedà i Oso-
na. La seva capital, Igualada, 
aplega el 32,9% de la pobla-
ció comarcal (38.751), segui-
da per Piera, amb el 12,7% 
(15.000) i Vilanova del Camí, 
amb el 10,6% (12.506). La po-
blació en edat de treballar (16 
a 64 anys) agrupa el 64,5% 
de la població, percentatge si-
milar al provincial (65,5%). El 
18,7% és menor de 16 anys 
(per sobre del 16,5% provin-
cial) i la població de 65 anys 

L’informe territorial 
de la província de 
Barcelona fa una 
àmplia “radiografia” 
de la situació 
econòmica de la 
comarca

El tema de la setmana
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o més representa un 16,8% 
(inferior a la mitjana provincial, 
del 17,9%). L’índex d’envelli-
ment mostra que la comarca, 
amb 89,5 persones de 65 i 
més per cada 100 joves me-
nors de 16 anys, presenta una 
estructura poblacional menys 
envellida que el conjunt pro-
vincial (108,7), esdevenint la 
tercera comarca amb un índex 
més baix.
El 2014 hi ha 9.902 ciuta-
dans estrangers empadro-
nats a l’Anoia, un 6,8% menys 
(–721) que el 2013. La taxa 
d’estrangeria és del 8,4%, 
molt per sota de la taxa pro-
vincial (13,2%), situant l’Ano-
ia com la segona comarca 
amb un menor percentatge 
d’estrangers, per darrere del 
Berguedà. Interanualment, la 
població estrangera es redu-
eix en un 6,8%, superior a la 
reducció provincial (–5,5%). 
Destaca el 45,5% amb naci-
onalitat marroquina i l’11,3% 
amb romanesa. Es veu una 
reducció en quatre de les cinc 
principals nacionalitats, des-
tacant la marroquina (–174). 
Per altra banda, el nombre de 
població resident a l’estranger 
augmenta un 14,3%, fins arri-
bar als 2.041, l’1,7% de la po-

blació comarcal.

EMPRESES
El nombre d’empreses aug-
menta per primer cop en set 
anys, tot i que de manera 
moderada, tancant l’any amb 
3.110 empreses, un 1,9% més 
que l’any precedent (repre-
senten l’1,8% de les empreses 
de la província). L’estructura 
empresarial està dominada 
per la petita empresa i espe-
cialment per la microempresa: 
el 76,8% de les empreses te-
nen menys de 5 treballadors, 
el 21,4% entre 6 i 50, l’1,7% 
entre 51 i 250 i el 0,2% més 

de 250. La dimensió mitjana 
és de 7,1 treballadors per em-
presa, per sota dels 10,2% del 
conjunt provincial.
El percentatge d’empreses in-
dustrials a la comarca (18,6%) 
és molt superior al percentat-
ge de la província (10,5%), 
només superat per Osona. 
També és superior el d’empre-
ses del sector de la construc-
ció (9,2% a la comarca i 7,8% 
a la província) i l’agricultura 
(1,5% a la comarca i 0,4% a 
la província). Per contra, els 
serveis (70,6%) tenen un pes 
inferior al provincial (81,3%). 
Desmarcant-se de la tendèn-

cia reduccionista dels anys 
anteriors, els serveis (2,2%) 
i la industria (1,8%) mostren 
un increment moderat, mentre 
que la construcció i l’agricultu-
ra es mantenen. El 46% de les 
empreses es troben situades 
a Igualada i el 8,8% a Piera. 
En termes absoluts, la major 
pèrdua d’empreses s’ha pro-
duït a Capellades (–10), men-
tre que la creació d’empreses 
s’ha donat en major proporció 
a Òdena (12), Sta. Margari-
da de Montbui (11) i Igualada 
(11).
Segons la base de dades 
SABI (Sistema Anual de Ba-

El polígon Plans d’Arau, a la Pobla de Claramunt, un dels més actius de la comarca.
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El 2014 va baixar 
un 6,8% el nombre 
d’estrangers 
empadronats a 
l’Anoia en relació a 
l’any anterior
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lanços Ibèrics), el 59% de 
les 200 empreses líders en 
facturació de l’Anoia el 2013 
són empreses exportadores 
i/o importadores. L’empresa 
amb major volum de factu-
ració és la comercialitzadora 
de combustible Petromiralles, 
seguida per l’empresa de co-
merç al detall de productes ali-
mentaris, Supermercats ALDI. 
Entre les deu primeres també 
es troba una empresa de fabri-
cació de paper i cartró, Unión 
Industrial Papelera, dues de 
fabricació de components, pe-
ces i accessoris per a vehicles 
de motor, SNOP Estampación 
i Mecaplast Iberica, dues de 
treball amb cuirs i pells, Casas 
i Fills i Proyecto Fontanellas y 
Martí i una de fosa, Fundicio-
nes de Òdena.

OCUPACIÓ
El 2014 tanca amb 29.989 
llocs de treball, un 1,8% més 
que l’any 2013, superant per 
primer cop les pèrdues d’ocu-
pació registrades durant sis 
anys consecutius. L’augment 
de llocs de treball és més sig-
nificatiu entre els treballadors 
assalariats (2,1%) que entre 
els autònoms (0,8%), consti-
tuint els guanys més moderats 
de la província a excepció del 
Berguedà. El 98,1% dels tre-
balladors assalariats estan 
ocupats en la micro i petita 
empresa (76,8% fins a 5 tre-
balladors i 21,4% de 6 a 50), 
l’1,7% en la mitjana empresa 
i el 0,2% en la gran empresa. 
La variació interanual mostra 
un lleuger augment de l’ocu-
pació en la microempresa 
(2%), petita empresa (3,9%) 
i mitjana empresa (2,8%). La 
gran empresa presenta una 
reducció moderada del –2,1%. 
La industria aplega al 29% dels 
llocs de treball de la comarca, 
gairebé el doble del pes que té 
a la província, del 15%. L’ocu-
pació en els serveis (62,1%) 
resta lluny de la mitjana pro-
vincial (79,6%), mentre que el 
pes de la construcció (7,2%) i 
l’agricultura (1,8%) són lleuge-
rament superiors al provincial 
(5% i 0,4% respectivament). 
La variació interanual mostra 
un augment del 3,2% de l’ocu-
pació en el sector serveis, prò-
xim al de la província (3,5%). 
La industria (–0,1%) i la cons-
trucció (–1,6%) frenen la des-
trucció d’ocupació respecte 
l’any anterior. 
L’Anoia és la comarca amb 
menys població assalariada 
ocupada dintre de l’economia 
del coneixement, d’un 30,5%. 

L’evolució interanual és positi-
va (3%), però inferior a la pro-
vincial (3,5%). Dintre d’aquest 
gran grup, els serveis basats 
en el coneixement ofereixen 
el 27% de l’ocupació assala-
riada, experimentant una va-
riació interanual positiva del 
3%. També dintre de l’econo-
mia del coneixement, el 4,4% 
de l’ocupació assalariada de 
la comarca pertany al con-
junt d’activitats d’alt contingut 
tecnològic (indústria de tec-
nologia alta, indústria de tec-
nologia mitjana-alta i serveis 
de tecnologia alta-punta), pes 
inferior al 10,3% provincial. 
L’anàlisi de les relacions in-
tersectorials de l’estructura 
productiva mostra una ele-
vada concentració d’ocupats 
en sectors d’activitats clau, 
elevat efecte arrossegador o 
de dispersió sobre altres sec-
tors i una alta capacitat de ser 
arrossegats o d’absorció per 
altres sectors. Així, el 44,4% 
dels llocs de treball de la co-
marca pertanyen a aquests 
sectors (majoritàriament co-
merç i reparacions), pes su-
perior al provincial (36,1%). El 
pes de l’ocupació en sectors 
impulsors, aquells amb un ele-
vat poder arrossegador però 
poca capacitat de ser arros-
segats, també està per sobre 
a la comarca (28,6%) que a 
la província (23,4%). Per con-
tra, l’ocupació en els sectors 
estratègics, aquells amb ele-
vada capacitat d’absorció per 
altres sectors però no d’arros-
segament és del 9,1%, molt 
per dessota del pes que té a 
la província, del 17,6%. Els 
sectors independents, amb 
escassa capacitat d’absorció 
i d’arrossegament, concentren 

el 18% de l’ocupació, per sota 
del percentatge registrat a la 
província (23%).

ATUR
Tot i la reducció de l’atur, 
l’Anoia continua sent la co-
marca amb la taxa d’atur més 
elevada  (18,4%) de la provín-
cia a final del 2014, molt per 
damunt de la taxa provincial 
(14,72%). Durant el 2014 l’atur 
s’ha reduït en un 7,3%, asso-
lint els 11.086 aturats regis-
trats, i es situa com la segona 
comarca (juntament amb l’Alt 
Penedès) que experimenta 
una disminució més mode-
rada respecte l’any anterior. 
Així, es manté la tendència a 
la baixa del nombre d’aturats 
iniciada l’any precedent, re-
gistrant una reducció major a 
la de 2013 (–3,7%), tot i que 
inferior al provincial (–8,7%).
Entre els municipis amb una 
taxa d’atur superior a la mit-
jana comarcal destaquen 
Santa Margarida de Montbui 
(23,7%), Vilanova del Camí 
(23,2%), Cabrera d’Anoia 
(21,2%), Piera (20,1%) i Ca-
laf (19,6%). Òdena (18,2%) 
i Igualada (18,1%) registren 
taxes similars a la comarcal 
(18,4%). Per contra, Pujalt 
(4%) i Montmaneu (4,3%) re-
gistren les taxes més baixes. 
L’atur disminueix durant el 
2013 en vint-i-sis dels trenta-
tres municipis, destacant Igua-
lada (–249) i Santa Margarida 
de Montbui (–115). Entre els 
municipis que registren aug-
ments del nombre d’aturats 
no s’observa cap increment 
important. 
L’Anoia segueix presentant 
les taxes d’atur masculina 
(15,4%) i femenina (un 22%) 

més elevades de la província, 
àmpliament superiors a la mit-
jana provincial (13,6% i 16% 
respectivament). Per edat, el 
7,8% dels aturats són menors 
de 25 anys (el més elevat de 
la província). El 43% tenen 
entre 25 i 44 anys i el 49,2% 
més de 45. L’atur disminueix 
en tots els grups d’edat, desta-
cant el canvi de tendència en-
tre els majors de 45 anys, que 
passen de registrar un aug-
ment del 3,5% l’any 2013 a 
una reducció del 2,2%. El grup 
entre 25 i 44 anys presenten 
una major reducció (–12,5%), 
seguit pels menors de 25 anys 
(–7,1%). L’Anoia és la segona 
comarca amb un major per-
centatge d’atur a la indústria 
(21,6%), a l’agricultura (2,6%) 
i entre els aturats sense ocu-
pació anterior (SOA), amb una 
taxa del 8,2%. De la resta, el 
58,2% pertany als serveis i el 
9,4% a la construcció. Intera-
nualment, el nombre d’aturats 
del sector de la construcció és 
el que presenta una major dis-
minució (–21,2%), seguit per 
la indústria (–10,2%) i els ser-
veis (–5,7%). 
L’atur disminueix en tots els 
nivells formatius, destacant la 
reducció en el grup d’educació 
general (–3,8%), que és alho-
ra el que presenta un major 
volum d’aturats en nombres 
absoluts. Igual que succeí 
l’any anterior, durant el 2014 
disminueix el nombre d’aturats 

estrangers (–8%) i nacionals 
(–7%). En nombres absoluts 
tenim 1.492 aturats estrangers 
i 9.594 aturats nacionals. 
L’any 2014 hi ha concedides 
5.950 prestacions, un 15,9% 
menys que l’any anterior. El 
percentatge de desocupats re-
gistrats que reben algun tipus 
de prestació baixa del 63,7% 
el 2013 al 58,5% el 2014 (infe-
rior a la mitjana provincial, del 
60,3%). L’Anoia és la comarca 
on les prestacions contributi-
ves (40%) i les de renda mí-
nima d’inserció (48,6%) tenen 
un menor pes respecte el total 
de prestacions, mentre que les 
no contributives representen 
el segon major pes de la pro-
víncia (11,4%). Cal destacar 
que mentre les contributives 
disminueixen un –25,1% i les 
no contributives un –11,3%, 
les de renda activa d’inserció 
augmenten un 7,6% respecte 
el 2013. 
Després de la reducció del 
2,6% del nombre de contrac-
tes formalitzats el 2013, la 
contractació laboral augmenta 
un 11,9%, tancant l’any amb 
27.169 contractes formalit-
zats, l’1,5% del total provincial. 
Per grups d’edat, s’ha produït 
un augment de la contractació 
en totes edats, amb un major 
augment de la contractació 
entre els menors de vint anys 
(61,3%). El 90,5% dels con-
tractes són temporals, presen-
tant un augment del 10,7%, 
mentre que la contractació in-
definida augmenta un 24,8%. 

FINANCES PÚBLIQUES
El pressupost inicial de l’exer-
cici 2014 del conjunt dels mu-
nicipis de la comarca augmen-
ta un 8,1% respecte el 2013 
pel que fa als ingressos (ve-
geu gràfic 8), mentre que les 
despeses ho fan en un 8,5%. 
Per habitant, les despeses su-
posen 1.215 euros, amb 240 
euros de despeses d’inversió, 
mentre que els ingressos cor-
rents suposen 1.035 euros per 
habitant. Dintre d’aquests, els 
ingressos tributaris (capítols I 
a III del pressupost d’ingres-
sos) representen 713 euros 
per habitant el 2014 (vegeu 
gràfic 9), molt per sobre dels 
anys anteriors.
Per municipis, els ingressos 
tributaris per habitant se si-
tuen molt per sobre de la 
mitjana provincial (676 eu-
ros) en els municipis de Pu-
jalt (2.509), Veciana (1.839) 
i Orpí (1.793),Rubió (1.441), 
Els Hostalets de Pierola 
(1.060) i La Pobla de Clara-
munt (1.139), entre d’altres. 
Per sota de la mitjana provin-
cial destaquen Bellprat (376), 
Vallbona d’Anoia (409), Cas-
tellfollit de Riubregós (414), 
Santa Margarida de Montbui 
(441), Jorba (475), Vilanova 
del Camí (486) i Calaf. 

El nombre 
d’empreses augmenta 
per primer cop en 
7 anys, tot i que de 
forma moderada

El Centre Logístic d’Aldi, a Masquefa. És l’única nova gran empresa que s’ha instal.lat a l’Anoia en els darrers anys, i és la segona en facturació.
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IGUALADA / LA VEU

Igualada celebrarà aquest 
any 2015 la seva Festa Major 
entre els dilluns 17 i el dilluns 
24 d’agost, amb un programa 
d’activitats que aplegarà cent 
trenta propostes variades i ap-
tes per a tots els gustos. No-
vament, tal com va destacar 
el regidor de Promoció Cultu-
ral, Pere Camps, l’Ajuntament 
“ha confeccionat un programa 
amb un gran ventall d’alter-
natives adreçades a tots els 
públics, gràcies sobretot a la 
implicació i col·laboració de 
les diferents entitats culturals, 
juvenils i festives de la ciutat, 
sense les quals no seria pos-
sible tenir una festa tan parti-
cipada i tan diversa”. Camps 
va destacar especialment les 

propostes de La Coll@nada 
que, un any més, contribuiran 
a fer “una festa atractiva per 
als joves de la ciutat amb les 
seves iniciatives atrevides i 
fresques”.
El cartell de la festa ha estat 
elaborat en aquesta ocasió 
per l’il·lustrador local Xavi 
Mula, amb un disseny on do-
minen els tons blaus i que 
dóna tot el protagonisme a la 
imatgeria festiva característica 
de la festa. La samarreta de la 
festa és obra aquest 2015 del 
dissenyador Pep Valls.

Pregó i actes institucionals
Els actes institucionals, que es 
concentraran el dijous dia 20 
d’agost, comptaran novament 
amb la presentació de l’Es-

anirà a càrrec de Teresa Miret, 
coincidint amb l’Any de les Bi-
blioteques. També es lliurarà 

Igualada celebrarà la seva Festa Major entre el 17 i el 24 
d’agost amb un ampli programa per a tots els públics

tampa del Sant, obra del fo-
tògraf Joan Solé, mentre que 
la conferència de Festa Major 

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

IGUALADA / LA VEU

Novament arriba la nostra 
Festa Major, i un dels primers 
actes musicals que tindrem 
serà com cada any, i aquest 
any serà ja la 23a. edició, el 
gran concert de sardanes i 
música per a cobla.
Aquest any l’escenari tornarà 
a ser l’entranyable i elegant 
Claustre de l’Escola Pia a les 
22:30 h. i amb la presència, 
com l’any anterior també, de 
la cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona, sota la batuta de 
Marcel Sabaté i Reixach.
Del programa a interpretar, 
destaca l’estrena de dues 
sardanes. Una de l’iguala-

dí Isaac Vilanova i Pàmies, 
músic i instrumentista de 
tenora de la cobla Ciutat de 
Terrassa, que estrenarà una 
sardana íntima i que porta 
per títol “Quan em miraves , i 
per altra banda el jove músic 
barceloní, Ferran Carballido 
i Enrich, instrumentista de 
flabiol de la cobla Els Mont-
grins, estrenarà una sardana 
dedicada al procés que viu 
el nostre país, amb el títol El 
món ens mira.
Una sardana a destacar és 
la titulada Ventada de març; 
mireu, si tanqueu els ulls en 
escoltar-la i us deixeu portar 
per la música, us semblarà 

talment que esteu en ple mes 
de març, quan bufa el vent 
amb totes les seves forces i 
remou les fulles dels arbres. 
L’elenc de compositors pro-
gramats per aquest concert, 
són garantia de la màxima 
qualitat artística d’aques-
ta vetllada, compositors del 
pretèrit com Puigferrer, els 
germans Emili i Conrad Saló, 
Martí-nez i Comín, els acom-
panyaran compositors ac-
tuals com, Jordi León, Marc 
Timón, Enric Ortí i Jordi Lara 
a més dels avanç esmentats, 
Isaac Vilanova i Ferran Car-
ballido.

Dijous vinent, gran concert de sardanes i música per a cobla

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

Nº BIC / CODI SWIFT:  CAIXESBBXXX

www.ajudalowen.org



DILLUNS, 17 D’AGOST
Engalanament festiu dels car-
rers amb tot tipus de garlan-
des per crear un ambient de 
festa major, a càrrec d’un grup 
de voluntariat de la ciutat.
Ho coordina: La FESTHI
A la rambla de Sant Isidre, pla-
ça Pius XII i carrer de l’Argent
- 10 h: Igualadascacs 2015 
Open Internacional sots-2300 
i Open Internacional sots-
2000. Durant tot el dia. Obert 
al públic.
Ho organitza: Secció d’Escacs 
de l’Ateneu Igualadí.
Al Teatre Municipal l’Ateneu
- 19 h MASTER-CLASS DE 
BATUCADA. Vine a la plaça 
i practica amb el teu instru-
ment.
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A la plaça de Cal Font
- 19 h Presentació del llibre: 
“L’ASIL DEL SANT CRIST 
D’IGUALADA”, de Roger Ve-
làzquez, amb textos d’Henar 
Morera Velázquez, Pau Llacu-
na i Ortínez i Lluís Pedraza i 
Jordana.
A l’Asil del Sant Crist, carrer 
Milà i Fontanals, 8
- 19.30 h V TROFEU CIUTAT 
D’IGUALADA D’ORIENTA-
CIÓ. Dos circuits: debutants i 
iniciats 
Ho organitza: escola esportiva 
CERRR Igualada
A la plaça de Cal Font
- 20 h TABALADA amb dife-
rents grups de percussió de la 
ciutat.
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A la plaça de Cal Font
- 21h TAST DE LA POMADA
Tast de la pomada tradicional 
amb la col·laboració dels ve-
ïns del barri de la Font de la 
Vella.
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A  la plaça Pius XII
- 21.10h PREGÓ DE LA CO-
LLONADA i “XUPINASSU” 
d’inici de festes. El tret de sor-
tida de l’inici de la Festa.
Ho organitza Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A  la plaça Pius XII
- 21 h O-BIRRING. Cursa 
d’orientació on la cervesa juga 
un paper important.
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.

A la plaça de Cal Font
- 22 h ASSAJOS A LA FRES-
CA a càrrec de diferents grups 
de cultura popular
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A la plaça Pius XII

DIMARTS, 18 D’AGOST
- A les 9.30 h i a les 12 h VI-
SITES GUIADES “Un passeig 
pels límits de la Igualada me-
dieval”. Anècdotes i racons 
del nucli històric en els  90 
anys de l’eixample d’Igualada 
(1925-2015), a càrrec de Da-
vid Martínez, historiador de 
l’art.
Inici a la plaça del Rei
- 10 h IGUALADASCACS 
2015. Open Internacional Fe-
mení i Open Internacional Ma-
jors de 65 anys. Durant tot el 
dia.
Ho organitza: Secció d’Escacs 
de l’Ateneu Igualadí.
Al Teatre Municipal l’Ateneu
- 17.30 h JOCS BÈSTIES 
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
Al carrer del Rec
- 18h IGUALADÍ DE FERRO
Per ser un bon igualadí  t’has 
de posar a prova i acabar ben 
brut.
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
Al carrer del Rec
- 19 h Inauguració de les ex-
posicions:
Els gegants de l’any de la pi-
cor. Coneix els gegants de la 
ciutat. Els d’ara i els d’abans. 
Oberta fins al 26 de setembre.
A la  Biblioteca Central, a la 
plaça de Cal Font.
Els petits diables d’Igualada
L’exposició commemora el 
15è aniversari del grup. Ober-
ta fins al 19 de setembre.
A la Biblioteca Central, a la 
plaça de Cal Font
- 19.30 h Presentació del  
llibre: “LA PÓLVORA COM 
A SENYAL DE FESTA, La 
Tronada i els Trabucaires 
d’Igualada, amb mencions 
arreu dels Països Catalans”, 
de Daniel Vilarrúbias Cuadras, 
estudiós del folklore igualadí.  
Presentarà l’acte Oriol Cendra 
Plans, expert en gestió pública 
en l’àmbit de la cultura.
A la Biblioteca Central, a la 
plaça de Cal Font

DIMECRES, 19 D´AGOST
- Durant el matí, PENJADA 
DE DOMASSOS DEL SEGUI-
CI POPULAR a diversos car-
rers i places del centre Plaça 
de la Creu, pl. de Sant Miquel, 
pl. de Cal Font, rambla Sant 
Isidre, pl. de l’ Ajuntament, pl. 
de  Pius XII i pl. del Pilar.
- A les 9.30 h i a les 12 h VISI-
TES GUIADES 
- 10.30 h TALLER INFANTIL: 
El gegant del nas gran
A la Biblioteca central, plaça 
de Cal Font
- 17 h TALLER INFANTIL: El 
gegant que balla
A la Biblioteca central, plaça 
de Cal Font
- 18 h Arribada de l’aigua de 
les fonts de Sant Magí de la 
Brufaganya
Ho organitza:  Els amics dels 
cavalls de l’Anoia.
Al carrer de Sant Magí
- 18.30 h Inauguració de l’ex-
posició: CENTENARI JOAN 
PELFORT I PLANELL (1915-
2003)
Al Portal del Llevador, carrer  
Concepció, 13
- 19.30 h Inauguració de l’ex-
posició: Les fotos del noi de 
les fotos.
A la Sala Municipal d’Exposi-
cions, carrer Garcia Fossas, 
2- Pl. de la Creu
- 20 h EL CAMIONET DE LA 
FESTA. Amb la música de PI-
RAT’S SOUND SISTEMA.
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
De la pl. del Rei a la pl. Pius 
XII
- 21 h MÀGIA: “Una hora 
amb Hausson”, amb el mag 
Hausson.

Al Teatre de l’Aurora (vegeu 
venda d’entrades)
- 22 h CONCERT de LA JOVE 
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE L’ANOIA
Director: Albert Gumí
Al Teatre Municipal l’Ateneu 
(vegeu venda d’entrades)
- 22 h TRIA L’HEREU I LA 
PUBILLA DE LA FESTA 2015
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A la plaça Pius XII

DIJOUS,  20 D’AGOST 
- A les 9.30 h i a les 12 h VISI-
TES GUIADES
Inici a la plaça del Rei
- 11.30 h CONTES DE FESTA 
MAJOR. A càrrec de Mònica 
Torra
A la Biblioteca Central, a la 
plaça de Cal Font
- 18 h FAMÍLIA  A LA TAULA
Jocs educatius i familiars
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
Al carrer de Custiol
- 17.45 h Inauguració de l’ex-
posició: “ARQUEOLOGIA 
D’UN CLIXÉ. Memòria visual 
i emocional d’Igualada “ de 
Marilú Martinez-Ruiz i Maria 
Santfores Salla Solà.
A l’Empremta, al carrer Santa 
Maria, 12
- 18:00 Inauguració de l’ac-
cés lateral a la Basílica de 
Santa Maria
Al carrer de Santa Maria
- 18.30 h LLIURAMENT DEL 
PENÓ DE LA CIUTAT a la 
Schola Cantorum d’Igualada 
i PRESENTACIÓ DE  L’ES-
TAMPA DEL SANT, que en-
guany és obra de Joan Solé 
Oller.

Primers actes de la Festa Major igualadina
Al saló de sessions de l’Ajun-
tament.
- 19 h CONFERÈNCIA INSTI-
TUCIONAL: “La lectura i les 
biblioteques”, a càrrec de 
Teresa Miret i Soler,  bibliote-
cària. 
Al saló de sessions de l’Ajun-
tament
- 19 h ACOMPANYA LA IMAT-
GERIA FESTIVA amb la TA-
BALADA MENUDA, des de la 
Casa de la Festa a la plaça de 
l’Ajuntament. 
Recorregut: c. Dr. Joan Mer-
cader, c. del Sol, c. Creueta, c. 
St. Domènech, pl. Catarineu, 
Travessia Sant Domènech, pl. 
Sant Joan, c. de l’Alba, pl. de 
la Creu,  c. de l’Argent i pl. de 
l’Ajuntament.
- 19 h  NO EM TOQUIS ELS 
OUS
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
Inici a la pl. de l’Ajuntament
- 19.45 h ARRIBADA de la 
tabalada i de la imatgeria 
BALLS DE LLUÏMENT  i 
LLIURAMENT DEL RAM A 
LA GEGANTA per part de l’al-
calde Marc Castells i Berzosa.
Estrena de dos nanos d’Igua-
lada restaurats: el Panxo i el 
Grouxo.
Presentacions a càrrec del 
Salero de la ciutat, Oriol Cà-
lichs i Soler
A la plaça de l’Ajuntament
- 21.30 h EL PREGÓ DE LA 
FESTA MAJOR: “Quan les 
parets parlen”, un recorregut 
visual per la història de la Fes-
ta Major d’Igualada”, a càrrec 
de l’estudi Burzon-Comenge
A la plaça de l’Ajuntament
- 22 h OPERACIÓ CIGRÓ 
2015
Un sopar popular amb ama-
nida de cigrons i actuacions 
espontànies de tothom que ho 
desitgi.
La festa acabarà amb el Dj 
SENDÓ
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada.
A la plaça de Pius XII
- 22.30 h CONCERT de la 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona
Al claustre de l’Escola Pia 
d’Igualada, pl Castells
- 22.30 h MÀGIA: “Una hora 
amb Hausson“ amb el mag 
Hausson.
Al Teatre de l’Aurora.
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El Govern de l’estat ha pre-
sentat els nous Pressupostos 
pel 2016. I tota l’oposició ho 
veu com l’afany del govern 
de guanyar un any si perd 
les eleccions. A primera vista 
sorprèn que l’endeutament 
net del Tresor Público pre-
vist sigui de 49.500 milions 
d’euros (al voltant de 4.000 
milions en lletres i la resta 
en bons i obligacions) ja que 
el creixement d’aquesta xi-
fra contrasta amb el missat-
ge polític sobre la despesa 
pública, que Mariano Rajoy 
havia explicat a la roda de 
premsa on es vantava dels 
grans acompliments de la 
seva gestió. Si això és con-
trolar la despesa, poca cre-
dibilitat té que el creixement 
de l’economia garanteixi els 
ingressos.
Les emissions brutes estaran 
pel damunt dels 230.000 mili-
ons d’euros (tenint en comp-
te les amortitzacions i els 
refinançaments). I és que, 
malgrat que el deute s’hagi 
reduït un 5,6% – per la millo-
ra de les condicions de finan-
çament - el rati entre deute 
públic i PIB,  només passarà 
del 98,7% el 2015, al 98,2% 
previst pel 2016. I s’ha de re-
cordar que en l’època de Ro-
dríguez Zapatero, aquell que 
tot ho va fer tan malament i 
que no entenia res d’econo-
mia, aquest rati era del 60%.  
Amb el que es paga d’inte-
ressos es podrien finançar  
sis vegades els pressupostat 
en polítiques actives d’Ocu-
pació, o vuit de Sanitat o 
gairebé catorze d’Educació. 
El deuta suposa 1.830 € per 
llar. O 720 euros per perso-
na, que és més que el Salari 
Mínim Interprofessional. I ara 
el govern hi afegeix un nou 
risc especulatiu. Podrà “inno-
var”  per captar més recursos 
(i posa com exemple vincu-
lar les emissions al mercat 
de divises “en funció de les 
oportunitats de mercat”) que 
pot anar bé o malament.
Es paga més pels interes-
sos que el que es destina a 
Sanitat, Educació, Ocupació 
i Atur junts. Les prestacions 
per Atur s’han pressupostat 
19.820 milions, per les po-
lítiques actives d’Ocupació 
5.214 milions, per  Sanitat 
4.001 milions i per Educació 
2.483 milions. I això con-
trasta amb el document que 
Hisenda adjuntava a la de-
claració del IRPF del 2014, 
on explicava el destí dels im-
postos. Deia que ho feia per 
donar compliment a la Llei 

PERE PRAT

19/2013 sobre transparència. 
I explicava que es destinava 
el 40% a pagar a les Pensi-
ons i altres prestacions soci-
als, el 14% a Sanitat, el 9% a 
Educació, el 9% a Assumptes 
Econòmics (infraestructures, 
agricultura, energia, etc) el 
8% a Serveis Públics de les 
Institucions, el 7% a Interes-
sos, el 5% a Ordre Públic i 
seguretat, el 3% a Cultura i 
Esport, el 2% a Medi ambi-
ent, el 2% a Defensa i  el 1% 
a Vivenda i serveis comunita-
ris.   Res a veure amb el Pres-
supost. Però no és l’únic de-
sajust. Segons les previsions 
del departament d’anàlisi del 
BBVA l’economia espanyola 
creixerà el 2,7% pel 2016. No 
el que diu el govern. I l’atur 
només baixarà una mica fins 
situar-se en el 20% de la po-
blació activa. 
Aquest pressupost segueix la 
tònica dels darrers anys. Es 
tornarà a tancar amb dèficit. 
I el programa d’inversions a 
Catalunya està molt lluny, del 
que estipula l’Estatut. Gaire-
bé la meitat de les pressu-
postades en l’últim exercici 
del govern de José Luis Ro-
dríguez Zapatero (inversions 
que en aquells moments ja 
passaven per ser insuficients 
i injustes). Es digui el que 
es digui, continua el greuge 
comparatiu amb altres co-
munitats. Malgrat el ministre 
Montoro s’esforci en donar 
les culpes al govern català 
“més centrat en la indepen-
dència que en remuntar la 
situació econòmica” l’Estat 
estat segueix menystenint 
els catalans. 
Ho pateix tothom que viu ací, 
independentment de si se 
senten o no espanyols (llevat 
dels que viuen de les seves 
relacions amb el poder). En-
titats com la Cambra de Co-
merç Indústria i Navegació 
de Barcelona, que havia ce-
lebrat la celeritat governativa, 
denuncia “l’oblit del corredor 
Mediterrani”, els Consellers 
Mascarell i Vila, “el tracte 
discriminatori amb cultura i 
infraestructures”. I això s’ar-
rossega des fa temps. Alguns 
diuen que passa perquè Ca-
talunya vol anar-se’n. Altres 
per què sempre s’ha aplicat 
l’arbitrarietat punitiva en lloc 
de la satisfacció de les ne-
cessitats. Sigui pel què sigui, 
anem malament. I de trans-
parència, res de res. Segueix 
aquella propaganda política, 
que facilita a qui mana conti-
nuar fent el que vol.

Pressupostos de 
l’Estat 2016

IGUALADA / LA VEU

Els alumnes que estudien en-
ginyeria al Campus Universi-
tari d’Igualada tenen gairebé 
una feina assegurada. Així ho 
demostren els resultats d’un 
estudi sobre inserció laboral 
que ha dut a terme l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada, ads-
crita a la Universitat Politècni-
ca de Catalunya.
En el cas del Grau en Engi-
nyeria Química s’han enques-
tat 68 titulats dels darrers cinc 
cursos a la universitat igua-
ladina. D’aquests 68 titulats 
actualment el 93 per cent té 
feina, i més de la meitat -57%- 
ja en tenien fins i tot abans 
d’acabar la carrera. El 22% va 
trobar feina menys de sis me-
sos després d’haver acabat 
els estudis, i només el 14% va 
trigar més de mig any a trobar 
feina.
En el cas dels estudiants del 
Màster en Enginyeria del Cuir, 
únic a Europa, les dades d’in-
serció laboral són encara més 
contundents; de 40 exalum-
nes enquestats,  el cent per 
cent treballa i ho fa en l’àmbit 
de l’enginyeria. Un 90% ja va 
trobar feina abans d’acabar 
la titulació i el 10% restant va 
trobar feina menys d’un mes 
després d’haver completat els 
estudis. L’informe també reve-
la que sis de cada deu gradu-
ats treballa fora de Catalunya.
L’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada, que imparteix els seus 
estudis al Campus Universi-

tari, no té encara dades dels 
graduats en Enginyeria en 
Organització Industrial perquè 
tot just s’acaba de completar 
el primer curs d’aquests es-
tudis, però també preveu que 
tindran un gran índex d’ocupa-
ció laboral.
Pels responsables del Cam-
pus Universitari, aquest eleva-
díssim nombre de titulats que 
troben feina de seguida es 
deu al fet que la formació es fa 
tenint molt present les neces-
sitats de les empreses, i a la 
col·laboració constant i el  vin-
cle permanent entre empreses 
i universitat.

El Campus Universitari 
d’Igualada 
El Campus va néixer el se-
tembre de 2014 amb la volun-
tat de consolidar la capital de 
l’Anoia com una ciutat univer-

Nou de cada deu alumnes de la 
universitat d’Igualada surten amb feina

sitària i dotar el municipi d’un 
pol de coneixement directa-
ment enllaçat amb la industria 
i els sectors 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.

IGUALADA / LA VEU

El passat, 30 de juliol, des de 
primeres hores del matí l’ho-
tel canaletes  es convertia 
en tot un  escenari d’un curt-
metratge,, es va iniciar tot un 
despliegue d’accessoris per 
ambientar la zona del bar i del 
pàrquing per convertir –ho en 
un bar americà dels anys 60, 
no va faltar cap detall, des de 
cotxes autèntics,  sofàs, ba-
tuts i hamburgueses, cambre-
res, màquina de discos, etc. 
L’hotel canaletes reunia totes 
les condicions per realitzar 
aquets escenari autèntic .
El curtmetratge tractava d’un 
avi, un fill i un net, tres gene-
racions que reflexaven les de-
generacions i malalties de la 
gent gran per promocionar un 
medicament per l’alzheimer 
l’espot s’emetrà als EEUU, i 
està a càrrec d’una farmacèu-
tica americana.

El Canaletes es converteix en l’escenari 
del rodatge d’un espot publicitari
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Aquesta setmana ha finalit-
zat la substitució de la gespa 
del camp de futbol principal 
de Les Comes. Aquest dijous 
s’ha dut a terme la recepció 
de les obres, que han tingut 
una durada aproximada d’un 
mes.
La inauguració de la nova 
gespa es durà a terme el pro-
per diumenge, 23 d’agost, 
just abans de l’inici del par-
tit de futbol de Festa Major, 
que enfrontarà el Club de 
Futbol Igualada i el CF Bala-
guer. L’estrena no oficial serà, 
però, uns dies abans amb els 
entrenaments de l’equip de la 
ciutat.
El camp de Les Comes es 
va obrir al mes d’agost de 
l’any 1986 i la gespa que 
ara s’ha substituït datava de 
l’any 2002. Es tracta d’una 
instal·lació esportiva amb un 
gran nombre d’usos. Setma-
nalment rep una mitjana de 
1.024 usos, considerant com 
un ús la presència sobre el 

terreny de joc d’una persona 
durant una hora.
L’actuació ha tingut un cost 
de 242.000 euros i ha inclòs 
la substitució de tota la su-
perfície de gespa, un terreny 
de 100 metres de llarg per 65 
metres d’ample. En concret, 
s’ha instal·lat una nova ges-
pa artificial de fibra monofila-
ment de polipropilè bicolor de 
60 mm d’alçada i s’ha renovat 
també el sistema de reg, que 
presentava algunes deficièn-
cies.
La substitució de la gespa 
del camp principal se suma 
a un seguit d’actuacions que 
han servit en els darrers anys 
per millorar les instal·lacions 
esportives de Les Comes. 
S’han executat, entre altres, 
la substitució de la instal·lació 
de fontaneria, la renovació de 
la coberta de la piscina, s’es-
tan fent millores localitzades 
al sostre de la pista d’hoquei 
i s’ha enllestit la reforma dels 
vestidors del camp de futbol 
secundaris.

L’Ajuntament d’Igualada finalitza els treballs de substitució 
de la gespa del camp de futbol de Les Comes

IGUALADA / LA VEU

El regidor d’ERC a l’ajunta-
ment d’Igualada, Enric Conill, 
ha posat en qüestió aquesta 
setmana la decisió de la Regi-
doria d’Esports de la l’ajunta-
ment d’Igualada, encapçalada 
per Rosa Plassa (CiU), que 
ha pres la decisió no reutilit-
zar la gespa artificial que s’ha 
tret del camp de futbol de Les 
Comes. “Ens consta que des 
del Club de Futbol Fàtima s’ha 
demanat que es reinstal·lés al 
camp que utilitza aquest club 
al Parc de Valldaura. Nosal-
tres ho haguéssim fet. És una 
proposta raonable i el club es-
tava disposat a col.laborar-hi 
en les tasques d’instal.lació. 
Si l’ús és de menor intensitat, 
aquesta gespa era útil pels 
dos o tres anys de transició 
que hi pot haver fins que es 
pugui fer un camp amb gespa 

Enric Conill (ERC): “És un error no reutilitzar la gespa
de Les Comes”

nova.” Per a Enric Conill, “por-
tar-la a l’abocador o planta de 
reciclatge és la pitjor decisió, 
perquè té el cost econòmic i 
el cost ambiental de destruc-
ció. I si no es volia aprofitar a 
Igualada, es podia haver ofert 
als pobles de la comarca que 
tenen camp de terra.” 

Més atenció als clubs de fut-
bol modestos.
Els republicans demanen 
al govern de CiU una major 
atenció als clubs de futbol 
modestos, com poden ser el 
Club de Futbol Fàtima, la Unió 
Esportiva Montserrat o l’Ate-
neu Igualadí-PBI. Per Conill, 
“és evident que el club que ha 
de liderar el futbol a la ciutat 
és el Club de Futbol Iguala-
da, però des de la regidoria 
d’Esports s’ha de fomentar 
la col.laboració entre tots els 

nostres clubs, tant en l’ús i la 
disposició de les instal.lacions 
esportives, com en el foment 
de l’esport de base compartit o 
la cooperació en les plantilles 
de jugadors, etc. En això hi ha 
molt camí per recórrer perquè 
fins ara, des de la regidoria 
d’Esports, s’ha fet ben poc.” 
Per altra part, des del grup 
municipal d’ERC a Igualada 
es considera que “no podem 
estar  gairebé vuit anys sen-
se passar l’aplanador ni afegir 
sorra al camp de futbol del Fà-
tima. Fins fa poc estaven ju-
gant amb uns bonys enormes. 
Fins el moment de les elecci-
ons, no s’ha fet un manteni-
ment correcte d’aquest camp. 
Els clubs més modestos no 
poden continuar tenint la sen-
sació que són entitats de se-
gona categoria en la seva re-
lació amb l’ajuntament.”

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Àlbum Històric
Una foto de la Festa Major 
(24/08/1914) recull els gegants 
de la ciutat, estrenats per la festa 
de Sant Bartomeu de 1861, que en 
el 1925 foren substituïts per uns 
de nous, que Josep Galtés Calvet, 
construí aprofitant les carcasses 
dels vells. 
En el retrat, d’Antoni Tomàs (clixé 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada) podem veure, al centre, al 
geganter, Josep Farré Roca, que 
fou cap de colla; solia reclutar els 
balladors entre la gent que freqüen-
tava les tavernes de Ca la Seca, o 
de Cal Teulades, a la plaçeta de St. 
Antoni. Era conegut amb el renom 
de Jep dels gegants.
Va venir a Igualada, des de Pas-
sanant.  Aquí feu de pagès i fou in-
troductor del segar amb dalla, cosa 
que li va valdre ser conegut, també, 
com el Jep de la dalla. A les sis del 
matí, en els temps de collita, anava 
a la plaça del Mercat a contractar 
els homes que esperaven poder-se 
un petit jornal.

dels portadors dels gegants.
Josep Elias i Farré

Un geganter del segle passat

En la seva època, fou un home popu-
lar i conegut entre la gent del camp i 

IGUALADA / LA VEU

Durant les cinc setmanes del 
mes de juliol, els infants del 
Centre Obert d’Igualada han 
pogut gaudir, de nou, del Ca-
sal d’Estiu que coordina la 
regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament. Per segon estiu 
consecutiu, quaranta-set in-
fants han participat de diver-
ses activitats lúdiques, com 
ara anar a la piscina i d’excur-
sió, fer tallers o participar en 
jocs d’aigua. Durant aquests 
dies també han pogut gaudir 
del servei de menjador del ca-
sal.
Els centres oberts d’Igualada 
són serveis diürns que rea-
litzen una tasca socioeduca-

tiva fora de l’horari escolar. 
Aquesta tasca dóna suport, 
estimula i potencia l’estructu-
ració i el desenvolupament de 

la personalitat, la socialització, 
l’adquisició d’hàbits i l’esbarjo 
dels infants i joves que hi par-
ticipen.

47 infants han participat del Casal d’Estiu dels 
Centres Oberts d’Igualada durant el mes de juliol

El ministre de l’Interior, Jorge 
Fernández Díaz, i el presi-
dent de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Isidre Fainé, han 
signat un acord en virtut del 
qual l’entitat financera dóna 
continuïtat al seu programa 
de reinserció sociolaboral de 
reclusos. 
Fruit d’aquesta col·laboració, 
al llarg del 2015 l’Obra Social 
dedicarà 4,1 milions d’euros 
a facilitar itineraris d’inserció 
a 1.350 interns de centres 
d’inserció social i centres pe-
nitenciaris de tot Espanya que 
es troben en la fase final de la 
seva condemna. Des que es 
va posar en marxa Reincor-
pora, el 2011, hi han participat 
un total de 6.703 interns, cosa 
que es tradueix en una inver-
sió de 21,3 milions d’euros per 
part de l’entitat financera.
El programa Reincorpora ofe-
reix als interns l’oportunitat de 
construir un futur diferent i ple-
nament integrat en la societat 
a través d’itineraris personalit-
zats. Aquest acompanyament 
els permet millorar les seves 
habilitats i reforçar els valors 
que facilitaran el seu camí cap 
a la integració social i laboral. 
A grans trets, i segons les ne-
cessitats de cada participant, 
els itineraris es divideixen en 
les fases següents: posiciona-
ment davant la feina; formació 
i pràctiques no laborals; ser-
veis solidaris, i recerca activa 
de feina i inserció laboral a tra-
vés del programa Incorpora de 
l’Obra Social ”la Caixa”. 

Més del 60 % aconseguei-
xen una feina
Les xifres d’integració labo-
ral avalen la consolidació del 
programa els últims cinc anys: 
al llarg del 2014, el 62 % dels 

participants que van acabar el 
seu itinerari d’inserció sociola-
boral van aconseguir una fei-
na, davant el 41 % de l’edició 
anterior. Els 768 llocs de tre-
ball facilitats durant l’edició del 
2014 van ser possibles grà-
cies a la col·laboració de 737 
empreses.
La col·laboració amb entitats 
socials de tot Espanya especi-
alitzades en l’atenció a aquest 
col·lectiu és el que permet 
oferir itineraris de reinserció 
adaptats a les necessitats es-
pecífiques de cada participant. 
La seva activitat es concreta 
en el tècnic Reincorpora, figu-
ra clau del programa que s’en-
carrega de l’acompanyament 
al llarg de tot l’itinerari. 
D’aquesta manera, es promou 
el procés de canvi des d’una 
perspectiva global, que abor-
da la formació, els processos 
d’integració laboral i les ne-
cessitats emocionals. social, 
centres penitenciaris, centres 
de formació i entitats socials 
vinculades a Incorpora, el pro-
grama d’integració laboral de 
l’Obra Social ”la Caixa”, per-
meten sumar esforços i com-
batre prejudicis.

L’Obra Social ”la Caixa” i el 
Ministeri de l’Interior promouen 
la reinserció social i laboral de 
més de 1.300 reclusos el 2015

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Tothom diu que les eleccions 
del proper 27S són especials. 
Que no són unes simples elec-
cions autonòmiques, i  tinguin 
tota la raó. Però segurament 
les eleccions del 27S siguin 
molt especials per a un territori 
en concret, el Penedès.
Són unes eleccions especials 
en molts sentits, però prefe-
rentment per un parell, que 
modestament crec que siguin 
prou importants.
Per un cantó la materialitza-
ció de la dimensió política del 
Penedès, amb la introducció a 
la Llei de Vegueries, aprovada 
al Parlament, de la Vegueria 
del Penedès. Un fet que porta 
esperant molt de temps i que 
ha estat víctima del partidisme 
polític durant tot aquests anys. 
Quan mano no la defenso i 
quan estic a la oposició sí; així 
podríem resumir, ràpid i mala-
ment, el que ha estat el camí i 
la reivindicació de la vegueria 
per part dels partits principals 
del país, esperem que amb el 
27S, on tot ha de canviar, tam-
bé canviï això.
Per un altre cantó, i potser des 
d’un punt de vista més pràctic i 
de la planificació d’aquest ter-
ritori que en diem Penedès, el 
27S esdevé també una supina 

oportunitat per canviar moltes 
coses i solucionar molts pro-
blemes endèmics al territori. 
Principalment problemes de 
planificació i de funcionalitat 
territorial. El Penedès és un 
Àmbit de Planificació de la 
Generalitat, però encara fun-
ciona en dues dimensions, 
provincials, i això provoca len-
titud en la presa de decisions, 
i una mancança de solucions 
als problemes. El Penedès, en 
tant que regió, era un dels ter-
ritoris més dinàmics del país, 
però amb la crisi econòmica, 
s’ha convertit en el territori 
més castigat per la crisi, les 
seves comarques formen part  
del top 5 de les comarques 
amb més atur del país, i també 
les comarques que més triga-
ran a sortit de la crisi, perquè 
les mesures, fragmentades i 
sense visió de conjunt, arriben 
tard i malament.
Cal tenir una visió de conjunt 
i cal que políticament s’actuï 
en aquest sentit. La mobilitat 
en aquest territori també ha 
estat polititzada, ara estic a la 
oposició i proposo un model 
de mobilitat, ara soc al govern 
i no me’n recordo del que pro-
posava i tot es queda igual. 
Una mica com passava amb 
la reivindicació política de la 

vegueria.
Esperem doncs que aquestes 
eleccions serveixin per trencar 
aquesta dicotomia, que ser-
veixin per primer cop per dir 

El 27S, una oportunitat 
per al Penedès

que alguna cosa està canviant 
a Catalunya i al Penedès més 
concretament, i que sobretot, 
serveixi per donar respostes 
als problemes d’aquest terri-

tori, i que aquestes respostes 
serveixin per millorar la quali-
tat de vida dels penedesencs i 
penedesenques. Som-hi!

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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Comença una nova campanya d’excavacions 
al jaciment de l’Abric Romaní
CAPELLADES / LA VEU

Un equip de més de 30 per-
sones excavaran durant els 
propers dies al jaciment del 
Abric Romaní, a Capellades 
(Anoia), codirigits per mem-
bres de l’IPHES (Institut Cata-
là de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social) i de la URV 
(Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona).
Entre ells hi ha l’arqueòleg 
Eudald Carbonell, amb l’ob-
jectiu d’aprofundir en el conei-
xement de les societats ne-
andertals de fa sobre 60.000 
anys. Es compta també amb 
la col·laboració d’experts 

d’universitats de l’estranger.
L’Abric Romaní és un jaci-
ments clau per a l’estudi de 
la conducta dels neandertals, 
gracies al que ja han aportat 
molts anys de treball en una 
superfície de més de 150m2.
Durant aquesta campanya 
s’intervindrà el nivell Q, que té 

PIERA / LA VEU

S’inicia el projecte de cons-
trucció d’una depuradora a 
Can Bonastre, per tal de ca-
nalitzar totes les aigües fecals 
del barri cap a una nova esta-
ció depuradora de tractament 
d’aigua residual. 
Amb aquesta iniciativa s’acon-
seguirà abocar les aigües fe-
cals a curs natural, i que siguin 
filtrades segons normativa ac-
tual. 
Amb  la supervisió de l’alcalde 
de Piera, Jordi Madrid, i el re-
gidor d’Obres i Urbanisme, Jo-
sep Llopart, és pretén, pel que 
fa a la implantació, minimitzar 
la visibilitat i les possibles mo-
lèsties tant d’olor com de so-
roll que es puguin generar. Per 
aquest motiu, la depuradora 
s’emplaça, de forma soterra-
da, a la part més allunyada de 
la zona habitada.
Segons la previsió estimada, 

el projecte que s’inicia ara tin-
drà una durada de cinc mesos 
i resoldrà l’abocament de les 
aigües fecals, en l’actualitat a 
càrrec de cada particular, que 
ha de fer la recollida amb fos-

Inici del projecte de depuració de Can 
Bonastre a Piera

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

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

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

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

Telèfon mòbil: ..................................................................................

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i

sa sèptica per al posterior bui-
datge periòdic.
Des de l’Ajuntament de Piera 
es continua treballant per mi-
llorar les condicions dels bar-
ris de la Vila.

Durant la campan-
ya d’aquest estiu 
s’intervindrà al ni-
vell Q que té al vol-
tant de 60.000 anys 
d’antiguitat

al voltant de 60.000 anys d’an-
tiguitat. L’any passat ja es va 
deixar al descobert el sostre 
d’aquest nivell, després d’ha-
ver constatat que possible-
ment es tracti d’un dels estrats 
més rics de l’Abric Romaní. 
En principi, s’espera recupe-
rar milers de peces d’indústria 

lítica, restes de fauna i abun-
dants fogars.
La documentació d’aquest 
material i la seva distribució al 
jaciments aportarà important 
informació sobre quin tipus 
d’assentament era i quines 
tasques desenvoluparen els 
neandertals fa 60.000 anys a 

l’Abric Romaní.
La campanya, que es va inici-
ar el 7 d’agost, té com a data 
prevista de finalització el dia 
28 del mateix mes. 
Durant aquests dies, a excep-
ció del 15 i el 22, qui ho desitgi 
pot visitar els treballs d’exca-
vació, en horari d’11 a 13 h i 
de 17 a 19 h.
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ÒDENA / LA VEU

La primera sessió d’aquest 
nou curs del Club de lectura 
d’Òdena se celebrarà el dia 
26 de setembre i d’una mane-
ra especial, amb una sortida a 
Concabella, per visitar l’Espai 
Pedrolo. A les 9.30 h se sorti-
rà de davant de l’Ajuntament. 
Primer, però haurà calgut ins-
criure-s’hi.
D’altra banda, el llibre que es 
tractarà aquesta vegada és 
Joc Brut del mateix Manuel de 
Pedrolo.
Recordem que aquesta activi-
tat està oberta a tothom i una 
de les maneres d’aconseguir 
el llibre és a través del servei 
del Bibliobús de la Diputació 
de Barcelona. 

Primera sessió del 
Club de lectura 
d’Òdena del curs 
2015-2016

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament presenta el nou 
catàleg de cursos i tallers que 
reuneix tota l’oferta formativa i 
de lleure del municipi tant per 
a infants, joves i/o adults per 
aquest curs 2014-2015.
El catàleg, que proposa més 
de 40 cursos i tallers, està 
organitzat per temàtiques per 
poder trobar més fàcilment la 
proposta. Ofertes que van des 
de la formació en idiomes fins 
al coneixement del territori, 
passant per activitats plàs-
tiques, per millorar la salut, 
noves tecnologies, activitats 
físiques, entre altres, són al-
gunes de les propostes que hi 
trobareu.
La regidora de serveis a les 
persones, Ramona Vila, expli-
ca que “la finalitat del catàleg 
que recull tota l’oferta formati-
va i de lleure del municipi és 
informar i facilitar la consulta 
dels cursos i tallers als ciu-
tadans als qui esperem què 
els sigui d’utilitat per trobar la 
millor activitat per cobrir les 

necessitats d’aprenentatges o 
del temps de lleure.”
Les inscripcions per als prò-
xims cursos es podran fer pre-
sencialment o per Internet.
Inscripció presencial
Presenteu les fitxes d’inscrip-
ció i feu  el pagament, a l’ajun-
tament els dies del 7 al 23 de 
setembre, de 8 a 14:30 h.
Cal una fitxa d’inscripció per 
cada activitat a la qual us 
apunteu. 
Inscripció via telemàtica
A través del formulari d’inscrip-
ció i pagament que trobareu a 
la web http://www.odena.cat 
fins al dia 24 de setembre.
Per a ampliar informació sobre 
algun aspecte de cada activi-
tat, podeu trucar a l’ajunta-
ment al 93 801 74 34.
Pagament dels cursos o ta-
llers
Els cursos es paguen efectu-
ant un únic pagament per a 
tot el curs, en el moment de 
la inscripció. Els preus estan 
indicats a la fitxa de cada ac-
tivitat. 
Les activitats que duren tot 

el curs, s’iniciaran a l’octubre 
i acabaran la setmana del 
13 al 18 de juny de 2016. Es 
farà dues aturades: una per 
les festes de Nadal, del 21 
de desembre de 2015 al 6 de 
gener de 2016, ambdós inclo-
sos. Una altra aturada per les 
festes de Pasqua del 21 al 29 
de març de 2016, ambdós in-
closos. 
A continuació us presentem 
els cursos i tallers:
Sobre idiomes i lletres hi tro-
barem cursos d’anglès per 
principiants, un espai cultural 
recreatiu, anglès per principi-
ants II, una continuació d’an-
glès, francès, català, alfabe-
tització, voluntarietat per la 
llengua i un club de lectura.
De cursos sobre activitats ma-
nuals i plàstiques trobarem: 
pintura per adults al matí, 
pintura per adults de tarda, 
pintura per infants, puntes de 
coixí (activitat de l’associació 
cultural de dones odenen-
ques), pintura, vidre ratllat i 
pintat (activitat de l’associa-
ció cultural de dones odenen-

Inscripcions pels cursos i tallers que es realitzaran 
a Òdena el curs 2015-2016

ques), patchwork (activitat de 
l’associació cultural de dones 
odenenques), taller bàsic de 
restauració de mobles...
També es faran cursos sobre 
noves tecnologies, de teatre, 
de formació ocupacional i per 
millorar la salut i el benestar 
personal i familiar. 
També es faran activitats diri-
gides a la gent gran com un 
taller de memòria, aeròbic, bo-
llywood, pilates, spinning, de 
tonificació, de ioga, de zumba, 
de gimnastica, de tai-txi i de 
country. 

ÒDENA / LA VEU

Us presentem les activitats 
que s’organitzaran o es duran 
a terme a Òdena durant els 
pròxims mesos de tardor (se-
tembre, octubre i novembre).
Divendres, 4 de setembre 
duo de violí i arpa. Les dues 
han coincidit a l’orquestra de 
l’ESMUC i d’altres orquestres 
arreu del país com la JONC 
i l’OJIPC treballant amb di-
rectors com Pablo González, 
Manel Valdivieso, Jordi Mora, 
Valery Ovsyanikov, Lutz Köh-
ler, Karl Anton Rickenbac-
her, Salvador Mas, Salvador 
Brotons, Josep Pons, Jaime 
Martin i Andrés Orozco entre 
d’altres. Juntes van formar 
part l’any 2012 del septet De-
wart, podent interpretar entre 
d’altres, introducció i allegro 
de Maurice Ravel, per quar-
tet de corda, flauta, clarinet i 
arpa. Aquest cop les podrem 
escoltar formant un duo inter-
pretant obres de compositors 
com Donizetti, Andrés, Falla, 
Albèniz, Tournier i Ravel.
El dijous 10 i divendres 11 de 
setembre: celebrem la diada. 
Dijous es durà a terme una 
xarrada sobre els referents del 
catalanisme actual: el socialis-
me progressista d’Almirall, el 
tradicionalisme regionalista de 
Torres i Bages i l’imperialisme 

Agenda d’activitats aquesta tardor a Òdena

català de Prat de la Riba. 
Com s’han canalitzat les diver-
ses corrents en els presidents 
de la Generalitat. Divendres hi 
haurà el canvi de senyera amb 
la participació dels membres 
de pubillatge, el consistori i 
tothom que s’hi vulgui afegir. 
Dimecres, 16 de setembre: 
acapta de sang.
Divendres, 18 de setembre: 
música d’amor i silenci. Marc 
Freixas i Albert Gàmez pre-
senten “Música d’Amor i Si-
lenci” un espectacle que par-
teix del disc “Música d’Amor i 
Silenci” (Microscopi 2015) on 
hi ha poemes del llibre “Amor 
i Silenci” de Marc Freixas mu-
sicats per Albert Gàmez. Un 
espectacle íntim i minimalis-
ta, on dansen poesia música i 
t’inviten a la reflexió i a l’amor 
més profund.
El dissabte, 26 de setembre hi 
haurà la 4a fira de cervesa ar-
tesanal a l’Espelt. Es preveu la 
participació de 14 cervesers i 
hi haurà diversos concerts que 
ja s’anunciaran oportunament. 
Diumenge, 27 de setembre es 
rendirà homenatge al avi i àvia 
més grans del casal d’avis.
Divendres, 2 d’octubre duo de 
violoncel i acordió. Format per 
Edmon Bosc, violoncel i Marc 
Jiménez, acordió. Com a duet 
neix a principis d’aquest any 

i vol transmetre emocions, 
donar els matisos necessa-
ris i, finalment, transportar a 
cadascuna de les persones 
que formen part del públic 
a indrets que, sovint, ni tan 
sols pot imaginar. Crear una 
atmosfera per tal que, el que 
un dia un autor va plasmar en 
un paper, sigui escampat ar-
reu amb sensibilitat i respecte 
vers l’obra original
Dissabte, 17 d’octubre el Cor-
rellengua 2015. Des de fa 19 
anys, el Correllengua treballa 
per a la difusió de l’ús de la 
llengua i promoure la cultura 
popular de les terres de parla 
catalana, i tot des d’una apos-
ta lúdica, festiva, participativa i 
transversal.
Dimarts, 20 d’octubre espec-
tacle del Bibliobús.
Dissabte, 31 d’octubre Cas-
tanyada al Pla d’Òdena. Els 
nens i nenes disfressats per 
halloween, passaran pels car-
rers. 
Dissabte, 31 d’octubre casta-
nyada de l’associació de jubi-
lats del barri de Sant Pere i Pla 
de la Masia.
Dissabte, 31 d’octubre casta-
nyada al casal d’avis d’Òdena.
Divendres, 6 de novembre: 
quartet altimira. Formació nas-
cuda l’estiu del 2012 amb l’ob-
jecte de treballar i gaudir del

principal repertori que s’ha 
escrit per quartet de corda i 
l’interès d’oferir concerts arreu 
del territori. Els seus membres 
han tingut la ocasió de treba-
llar en diverses formacions de 
cambra i de poder tocar junts 
anteriorment en nombroses 
ocasions, compartint molts as-
pectes comuns i unes trajectò-
ries acadèmiques similars. Els 
seus membres són Luis Peña 
i Joan Mestre al violí, a la vi-
ola David Andújar i Mariona 
Tusset al violoncel.  Ens inter-
pretaran obres de Beethoven i 
Shostakovich.
Dimarts, 25 de novembre dia 
internacional per l’eliminació 
de la violència envers les do-
nes. Són molts els actes que 
el proper 25 de novembre es 

faran arreu de Catalunya per 
commemorar el Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. 
A Òdena a hores d’ara estan 
preparant la programació i la 
podreu veure apart d’aquesta 
agenda.
Divendres dies 4 de setem-
bre, 18 de setembre, 2 d’oc-
tubre i 6 de novembre cicle 
de concerts a l’ermita de Sant 
Miquel. En aquest cicle, tor-
narem a fruir de la música en 
viu, sense amplificació o molt 
mínima, tant sols jugant amb 
les excepcionals condicions 
de l’espai per propiciar un cli-
ma de recolliment i d’escolta a 
l’alçada de la proposta musi-
cal que us presentem. 

Albert Gàmez i Marc Freixas d’ “Amor i silenci”
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

L’incendi de fa dues setmanes 
que va afectar l’àrea d’Òdena 
va tenir diversos efectes col.
laterals com va ser l’evacua-
ció del centre APAN on hi ha 
diversos animals acollits. Des 
del centre ens han fet cinc 
cèntims de com va anar tot el 
procés d’evacuació
Des del primer moment ens 
vam sentir molt recolzats i mai 
ens vam trobar sols. Per sort 
pel refugi el vent va canviar de 
direcció, si no  a hores d’ara, 
les coses haurien pogut ser 
molt diferents per nosaltres.
Ràpidament van venir un munt 
de persones a la protectora i 
moltes altres es van haver de 
fer enrere perquè la policia no 
els va deixar passar. 
Voluntaris, socis, padrins, sim-
patitzants, Agrapes, el Gos 
Blanc, la Vetercentre…tots 
eren allà per traslladar els ani-
mals i acollir-los.
Moltes altres persones ens 
van trucar per saber si neces-
sitàvem ajuda: associacions 

animalistes d’altres comar-
ques, el veterinari Frank, els 
nostres coŀlaboradors ale-
manys… els mòbils treien 
fum, mai més ben dit.
Estàvem una mica amoï-
nats pels gossos que viuen a 
l’Apan ja fa anys i de com re-
accionarien a les cases d’aco-
llida. En tot moment vam estar  
en contacte amb les famílies 
que ens enviaven fotos. Du-

L’APAN fa una valoració dels efectes de l’incendi i dels dies 
posteriors en els animals que tenen acollits

rant 48 hores van estar molt 
mimats i fins i tot algunes fa-
mílies van decidir no tornar-
los més al refugi. El Messi, la 
Negrita, el Dumbo, el Dexter i 
els que a nosaltres ens va fer 
més feliços, el Rio i la Sea, 
gossos amb problemes de sa-
lut. La resta han anant tornant 
a l’Apan esglaonadament. 
Si més no guardaran un bon 
record de la seva estada en 

família, doncs ni que sigui du-
rant dos o tres dies van saber 
què és tenir una llar.
No tots els animals de l’Apan 
van poder ser evacuats, so-
bretot diversos gats, que ve-
ient tot l’aldarull, avionetes 
passant-los constantment  per 
sobre el cap, gent amb man-
tes que els volien atrapar, van 
decidir enfilar-se als arbres 
perquè els deixessin tranquils. 

Cabres, bens, conills  i porcs 
vietnamites van marxar en 
remolc, excepte algun que al-
tre porc que estava una mica 
massa gras. 
Evidentment el refugi  no va 
ser abandonat en cap moment 
per poder obrir totes les portes 
i que els animals que no van 
poder ser evacuats poguessin 
sortir pel seu propi peu.

ÒDENA / LA VEU

Durant la segona quinzena 
de juliol s’han produït, a les 
comarques de Barcelona, un 
total de 18 incendis de vege-
tació, dels quals 10 han estat 
forestals, amb 1.296,7 hectà-
rees afectades, que correspo-
nen, pràcticament totes, a l’in-
cendi d’Òdena (Anoia i Bages) 
del 26 de juliol, segons dades 
recollides pel Pla d’Informació 
i Vigilància d’Incendis Fores-
tals (PVI) de la Diputació de 
Barcelona. 
En aquesta segona quinzena 
de juliol, el nombre d’incendis 
produïts es troba clarament 
per sota de la mitjana de la 
mateixa quinzena pel període 
2001-2014, si bé la superfície 
afectada és la màxima fins 
ara registrada en aquest ma-
teix període, que és de 140,5 

ha, superant-se per primera 
vegada el miler d’hectàrees. 
Aquesta important superfície 
cremada es deu gairebé ex-
clusivament a l’incendi d’Òde-
na (Anoia) del dia 26 de juliol, 
que va afectar a 709,68 ha de 
la comarca de l’Anoia i 583,74 
ha del Bages.
El dispositiu d’enguany del Pla 
d’Informació i Vigilància 2015 
d’Incendis Forestals (PVI) 
de la Diputació de Barcelona 
compta amb un equip de 282 
persones contractades per a 
aquest dispositiu, que aten-
dran 93 rutes mòbils en el 
conjunt de 473.000 ha de ter-
ritori forestal de Barcelona. El 
dispositiu també compta amb 
24 punts de vigilància fixa, 
principalment en els parcs i en 
espais d’especial interès, i nou 
centres de control per centra-

litzar els avisos i incidències. 
L’abast territorial del dispositiu 
és de 472.979 ha forestals de 
265 municipis de la demarca-
ció de Barcelona.
A banda de la Diputació de 
Barcelona, participen a la 
campanya 265 ajuntaments, 
118 ADF, nou Federacions 
d’ADF, 10 consells comarcals 
i cinc consorcis territorials. 
La Generalitat de Catalunya 
també hi col·labora a través 
de diverses Direccions Ge-
nerals cedint instal·lacions. El 
PVI d’enguany disposa d’un 
pressupost de 2.462.114 € i 
durarà fins al dia 1 de setem-
bre, amb l’excepció de les vuit 
rutes del nord d’Osona i del 
Berguedà, que a causa de les 
particulars condicions climàti-
ques d’aquests territoris, fina-
litzarà el 17 d’agost. 

L’incendi d’Òdena, l’únic rellevant a les 
comarques de Barcelona durant la segona 
quinzena de juliol

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

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

Es valorarà bona presència i experiència com 
a venedor . Imprescindible vehicle propi. 

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

rrhh@pymesolutions365.com
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



19
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

14 d’agost de 2015



20
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
14 d’agost de 2015 Comarca

Anoia Sud  

CAPELLADES / CRISTINA ROMA

Aleix Auber, de la CUP, és el 
nou alcalde de Capellades. 
Ha estat quatre anys regidor a 
l’oposició i ara està al capda-
vant del consistori. És barcelo-
ní de naixement i però capella-
dí de tota la vida. Ha format i 
forma part de diverses associ-
acions de la vila. 

Enceteu quatre anys al cap-
davant de l’Ajuntament de 
Capellades, amb moltes ga-
nes?
Amb moltes ganes, molta 
energia i amb molts projectes 
al cap. Cal pensar que a l‘Ajun-
tament hi ha un canvi polític 
i un canvi en les maneres de 
fer. En aquests primers mesos 
ens toca anar absorbint el que 
hi havia i al mateix temps anar 
transformant-ho cap on nosal-
tres creiem que ha d’anar. 

Teniu bona entesa amb al 
resta de grups municipals?
Amb ERC estem amb pacte 
de govern i la coordinació i 
l’entesa és gairebé perfecta, 
sempre partint de les negocia-
cions. Estem molt contents de 
començar a treballar amb 7 re-
gidors, 4 de la CUP i 3 d’ERC, 
que el que volem fer és el mi-
llor per la vila. Amb la resta 
de grups podem dir que hi ha 
bona sintonia. Quan hem estat 
a l’oposició sempre hem treba-
llat en positiu i ara veurem com 
serà l’oposició que ens faran 
aquells que han estat fins ara 
al govern. Penso que la crítica 
i l’oposició han de ser sempre 
constructives.

Com us heu trobat l’Ajunta-
ment a nivell econòmic.
Ara estem treballant-hi. Cal te-
nir en compte que els pressu-
postos amb què estem treba-
llant són prorrogats del 2014 
i ens deixen en una situació 
una mica en fals. En aquest 
moment estem analitzant des 
de les diferents àrees en quin 
estat estan les partides. La 
idea és que a partir de la tar-
dor començarem a treballar en 
els pressupostos del 2016 que 
són els que ens permetran tre-
ballar en condicions. Ens tro-
bem amb situacions una mica 
caòtiques i ara estem mirant 
d’endreçar-les.
L’endeutament històric que 
tenia l’Ajuntament s’ha anat 
recuperant amb l’esforç de 
tots, amb retallades i estalvis 
durant aquests quatre darrers 
anys. Això ha minvat la capaci-
tat de treballar amb garanties 
en projectes importants. S’ha 

mirat que l’impacte de les reta-
llades no sempre anés a parar 
als mateixos espais.
Nosaltres tindrem una políti-
ca similar, austera però amb 
sentit comú. Un dels plans de 
xoc que nosaltres tenim sobre 
la taula són sobre la pobresa 
energètica i l’habitatge. S’ha 
de gastar, però amb sentit.

A nivell de municipi, com 
està econòmicament Cape-
llades.
Sabem que la comarca en 
general és de les que arros-
segava més atur i Capellades 
també arrossega aquest llast. 
Penso que la societat capella-
dina s’ha adonat del canvi so-
cioeconòmic que hem sofert i 
en concret els comerços s’han 
adaptat a la nova situació. A ni-
vell industrial han tancat diver-
ses empreses fet que ha tingut 
un greu impacte en l’economia 
capelladina. Un dels objec-
tius que tenim és aprofitar el 
nostre patrimoni cultural, que 
és molt i molt important, per 
lligar-lo amb la reactivació del 
teixit comercial i de serveis, a 
més d’enllaçar-ho amb el teixit 
educatiu. Perquè penso que 
és molt interessant que els 
centres educatius sàpiguen 
què es fa a la vila i què hi ha i 
que els nostres nens i nois sà-
piguen què és l’Abric romaní, 
per exemple, o quines indústri-
es i què s’hi fa hi ha a la nostra 
vila.

A grans trets, quins són els 
projectes principals que 
teniu previst dur a terme 
aquesta legislatura.
Hi ha tres pilars bàsics: la 
transparència i la participació 
ciutadana són un d’ells. Trans-
parència és per trencat aques-
ta  llunyania que hi ha entre la 
institució i la ciutadania, creant 

eines per acostar-les.
Com a participació ciutadana 
ens referim a trobar espais en 
què la institució i la gent con-
flueixin: hem de començar a 
treballar en consells de barri, 
amb assemblees municipals 
obertes i amb pressupostos 
participatius. Són projectes 
molt seriosos que necessiten 
un gran treball de fons perquè 
la ciutadania encara no estem 
acostumats a ells.
Pla de xoc contra la pobresa 
energètica que toca sempre 
les famílies més vulnerables 
i que enllaça amb el tema de 
l’habitatge. Estem treballant 
amb la Plataforma d’afectats 
per la Hipoteca i volem entrar 
en converses amb les entitats 
bancàries i amb les empreses 
que basteixen l’energia.
També tenim previstes altres 
actuacions en els equipament 
municipals. Hi ha equipaments 
que estan molt deteriorats i 
s’han de fer plans a llarg ter-
mini per anar-los revitalitzant.
Això ho enllacem amb el nostre 
diamant en brut, que és l’Abric 
Romaní i un dels nostres ob-
jectius és que en acabar la 
legislatura estigui en ple fun-
cionament. Això ens implicarà 
un gran esforç de trucar portes 
per mirar de trobar recursos 
que un ajuntament com el de 
Capellades no pot aconseguir.

Com es troba ara l’Abric Ro-
maní.
L’Abric gaudeix de vitalitat i 
salut gràcies a l’equip de l’Eu-
dald Carbonell que cada any hi 
treballa, però malauradament 
també fa molts anys que està 
aturat tot el projecte de visites, 
tenint en compte que hi ha una 
passarel·la construïda de fa 
molts anys, que no es pot obrir 
i que s’hauria de regularitzar, i 
això fa molt mal a la vista per-

què veus que hi ha instaŀlaci-
ons i infraestructures que no 
es poden utilitzar.
Cal tenir en compte que la crisi 
socioeconòmica que hi ha ha-
gut ha fet molt mal.

Les la resta d’instaŀlacions 
municipals, en quina situa-
ció es troben?
Actualment tenim la biblioteca 
municipal El Safareig que és 
nova i que ha esdevingut un 
pulmó cultural importatíssim 
per a la vila. Per altra banda 
tenim la piscina que es va de-
gradant i que requereix soluci-
ons. Tenim també un Escorxa-
dor que en el seu moment va 
ser el centre del jovent de la 
vila i que ens agradaria poder-
lo revitalitzar. Tenim l’edifici de 
l’ajuntament apuntalat en la 
seva part més vella. Per tant 
tenim una sèrie d’equipaments 
que necessiten actuacions a 
curt, mig i llarg termini.

Capellades és una vila amb 
un teixit associatiu molt viu.
Estem molt orgullosos del po-
tencial associatiu de Cape-
llades. És una flama que no 
s’apaga mai. Cada cap de set-
mana gaudim d’activitats fetes 
per les entitats i moltes amb el 
jovent. Nosaltres entenem que 
aquesta sintonia amb el jovent 
ha de ser millor que la que hi 
ha hagut en els darrers anys 
que les seves reivindicacions 
han caigut en l’oblit. Nosaltres 
volem aprofitar tota aquesta 
energia.
Actualment estem engegant 
un petit estudi sobre els espais 
de què poden disposar les en-
titats i sobre com optimitzem 
tots els recursos que tenim.
L’equip de govern ens el sen-
tim molt nostre, perquè molts 
de nosaltres -jo mateix- hem 
format i formem part d’algunes 

d’aquestes entitats i això ens 
fa tocar molt de peus a terra.

Com es presenta la Festa 
Major?
Ens hem trobat molt poca fei-
na feta de la Festa Major i per 
tant portem un parell de mesos 
donant respostes. Ens vam 
trobar que el nou tècnic de cul-
tura tenia unes quantes idees 
però no s’havia concretat res 
i contrarellotge hem hagut de 
crear una Festa Major que 
doni una resposta lúdica i cul-
tural molt notable amb un gran 
esforç de la regidora Susanna 
Moreno, que hi ha estat molt a 
sobre juntament amb el tècnic. 
Estem contents del resultat 
obtingut.
Hem intentat recuperar l’espe-
rit de la Festa Major capella-
dina, una festa major que era 
un referent a la comarca i que 
fa molts anys que havia perdut 
aquest esperit.
Aquest esperit el recuperem 
amb la participació ciutada-
na, de muntar la festa des de 
la base i d’aquesta manera la 
gent se la fa seva. També te-
nim al costat la Festa Major 
popular que havia esdevingut 
una alternativa a la Festa Ma-
jor oficial i que nosaltres volem 
posar en comú les idees d’una 
part i de l’altra.

Capellades és el primer mu-
nicipi de la comarca en què 
la CUP està al cadapvant i 
les passades eleccions và-
reu tenir uns resultats prou 
bons.
La nostra valoració és molt 
positiva. A nivell nacional en-
tenem que la CUP al Parla-
ment ens ha ajudat molt, tot i 
les barreres que se’ns posa en 
molts mitjans de comunicació. 
La feina que portem fent les 
CUP aquests darrers 8 anys 
ha estat vital perquè la pobla-
ció veiés que la CUP no era 
l’oposició eterna i el posar pals 
a les rodes sinó que hem estat 
crítics però aportant noves ide-
es i nous camins. Aquesta és 
la feina que hem fet aquests 
darrers anys i ara anem reco-
llit el que hem sembrat amb 
un augment de vots i assolint 
representació en diverses ins-
titucions. A nivell de Capella-
des ja ens vàrem presentar el 
2007, després el 2011 i el 2015 
hem arribat als 4 regidors que 
ens ha permès ser la primera 
força. La CUP encara té molt 
recorregut per fer i molts lloc 
on arribar i convèncer.

Aleix Auber (CUP), alcalde de Capellades: “tenim moltes 
ganes, molta energia i molts projectes”
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Tot és a punt per celebrar la 
Festa Major de Capellades, 
amb moltes activitats musicals 
i propostes gratuïtes per a tots 
els públics.
Tal i com és habitual de cada 
any, els actes forts comencen 
el 14 d’agost, amb el Correfoc, 
tot i que a partir del 12 es po-
drà gaudir de la Festa Major 
Popular, amb un ampli ventall 
de propostes.
Tal i com explica la regidora, 
Susana Moreno, “d’aquesta 
Festa Major destaca que hem 
preparat molts actes per als 
més petits i també que pràcti-
cament totes les propostes són 
gratuïtes. Tot i no ser el model 
de festa participativa que ens 
agradaria anar treballant de 
cara als propers anys, creiem 
que serà una bona festa per a 
què tothom pugui gaudir-la ”.
El divendres 14 d’agost, a ban-
da del Correfoc, es continuarà 
gaudint de la botifarrada i de 
l’Animal Party a la Font Cuito-
ra. 
El dissabte 15 s’inicia amb 
l’habitual Ofici de Festa Major, 
amb el Ball dels Gegants i l’ac-
tuació dels Falcons. El pregó, 
anirà a càrrec de les profes-
sores Anna Font i Glòria Sa-
bater. Seguidament, cercavila 
fins la Font Cuitora on hi haurà 
un concert vermut amb Ignasi 
Terraza, Jean Pierre Derouard 
i Juli Aymí. A la tarda, després 
del partit de futbol i d’inaugu-
rar l’exposició antològica Joan 
Campoy Romero a Casa Bas, 
es farà sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Manresa. A la nit, Ter-
ritori Stick amb el Capellades 
Hoquei Club i Ball de Festa 
Major amb l’Orquestra BelleE-
poque.
El diumenge 16 d’agost serà 

molt llarg, ja que hi ha activitats 
organitzades fins les 6 de la 
matinada següent. El dia, però, 
començarà amb una Patina-
da Popular, missa per difunts, 
festa infantil de l’escuma i con-
cert vermut. Després de dinar, 
espectacle infantil i concert de 
ball d’arrel tradicional. La nit de 
l’empalmada combinarà l’actu-
ació de diverses orquestres per 
4 places de la vila. A la plaça 
Verdaguer hi haurà la Salseta 
del Poble Sec, a la de Sant 
Miquel TheNeighboursDJ’s, a 
la d’Àngel Guimerà la rumba 
Er Taqueta i a la Catalunya el 
grup de versions DFESTA.cat
El darrer dia de Festa Major 
es llevarà amb un taller per fer 
paper en família, una cercavila 
arrossera i un “Arròs paperer 
a la Font Cuitora”. A la tar-
da primer espectacle infantil, 
després havaneres i cremat. 
Al vespre es farà un especta-
cle coral amb els Músic Vox, 
finalistes a la darrera edició del 
programa Oh! Happy Day. I per 
acabar la festa, batucada amb 
els BATinKAT fins la plaça Ver-
daguer on hi haurà la traca de 

final de Festa Major.
Coincidint amb la Festa Major 
des de l’Ajuntament s’ha llan-
çat la campanya “Estimo com 
vull i qui vull, si dic sí, triem on; 
si dic no, bona nit!”, per pro-
moure que les celebracions 
festives estiguin lliures d’acti-
tuds sexistes i discriminatòries.
Tota la informació sobre la 
Festa Major de Capellades es 
podrà consultar directament en 
el programa que es posarà a la 
venda a partir del 3 d’agost, als 
punts de venda habituals, per 
5 euros. La coberta del progra-
ma de Festa Major ha anat a 
càrrec de la dissenyadora ca-
pelladina Anna Costa, d’AC 
disseny gràfic. També, al web 
municipal, www.capellades.
cat.

“Estimo com vull i qui vull,
si dic sí, triem on; si dic no, 
bona nit!”
Coincidint amb la Festa Major, 
l’Ajuntament de Capellades ha 
endegat una campanya per 
al foment d’unes festes lliures 
d’actituds sexistes i discrimina-
tòries.

Que m’atengui la cambrera bu-
enorra; Sigues un home i pren-
te’n una altra; Què feies parlant 
amb aquell tio? són algunes de 
les frases que podem sentir en 
ambients d’oci. Les festes fa-
ciliten les relacions interperso-
nals, els espais d’oci són des 
inhibidors naturals i, en aquest 
context, es produeixen gestos, 
mirades, converses però, tam-
bé bromes, insults, gelosies, 
tocaments, etc. Dins del fes-
teig, es donen situacions que 
s’entenen com a normals i le-
gítimes, però ser pesat o pesa-
da, envair l’espai personal, me-
surar la virilitat amb comentaris 
o gestos, no és lligar. Sovint es 
justifiquen aquestes actituds 
fent servir l’excusa d’un excés 
en el consum d’alcohol o al-
tres substàncies. Tanmateix, 
un ambient festiu i de disbau-
xa no implica haver de tolerar 
aquests tipus de situacions, ni 
quan les vivim en primera per-
sona ni quan les presenciem 
en altres.
Aquesta campanya pretén rea-
firmar el caràcter inclusiu i res-
pectuós de les nostres festes 
i prevenir relacions abusives 
i discriminacions de gènere. 
És una crida a la implicació 

Capellades celebra la seva Festa Major aquest cap de setmana 
amb moltes activitats musicals i propostes gratuïtes

col·lectiva per la ruptura de 
comportaments nocius norma-
litzats i el foment de relacions 
justes i equitatives. Així mateix, 
vol donar tot el suport i reconei-
xement a aquelles persones 
que puguin sentir-se vulnera-
des o assetjades.  
Dir NO davant la proposta 
d’una relació sexual no ens fa 
ser unes estretes, de la matei-
xa forma que portar-ne la inici-
ativa no ens converteix en pro-
míscues. Tenim dret a escollir 
quan començar i quan acabar 
una relació sexual, indepen-
dentment del moment en què 
ens trobem, i exigir sempre un 
tracte respectuós. Estimem 
com volem i qui volem. Si dic 
sí, triem on, si dic no, bona nit!
Som totes les formes de sexu-
alitat, som el respecte interper-
sonal. Fem la festa lliure d’acti-
tuds sexistes i discriminatòries.
La campanya es promocionarà  
mitjançant uns cartell que es 
penjaran als comerços i a les 
barres de la festa, on també hi 
haurà uns flyers explicatius. Fi-
nalment, junt amb el programa 
de la Festa Major també es do-
narà unes xapes i els mateixos 
díptics informatius.

DE REGAL 
SEGONS EL MODEL        

OFERTA        

PLEGABLE A PARTIR DE 299,95€ TRICICLE A PARTIR DE 599,95€
TRICICLE ELÈCTRIC A PARTIR DE 1.399,95€PLEGABLE ELÈCTRICA A PARTIR DE 999,95€

BICICLETES

PACK SECURITY ABUS        

NO TANQUEM
PER VACANCES!
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El primer Torneig de Futbol 
Platja de Masquefa va ser tot 
un èxit. Més de 500 persones 
van gaudir, divendres i dissab-
te, en la pista de sorra habili-
tada a l’antic camp de futbol, 
d’una espectacular competició 
fins aleshores mai vista al mu-
nicipi, organitzada pel Futbol 
Sala Espardenya.
L’equip Topos FC –integrat en 
gran part per jugadors del con-
junt amateur del Futbol Club 
Masquefa- va acabar guanyant 
una final que es va haver de-
cidir als penals, després que 
l’igualat partit que el va enfron-
tar amb l’equip revelació, Los 
Pascual –format per jugadors 
masquefins d’edat juvenil- aca-

bés amb empat a zero en el 
marcador.
El trofeu al porter menys golejat 
del torneig va ser per a Gerard 
Mernissi, del conjunt Equipo 
12. Pel que fa al màxim gole-
jador d’aquest primer Torneig 
de Futbol Platja de Masquefa, 
el reconeixement va ser per al 
jugador de l’equip Informer de 
Masquefa Fran Capisanta.
D’altra banda, el premi a 
l’equip més esportiu va anar a 
mans del grup de nois i noies 
Willy’s Children, dirigit per l’en-
trenador del futbol base David 
Garcia ‘Willy’. A més de tenir 
un comportament excepcional, 
sense rebre cap amonestació, 
aquest conjunt també va deixar 
molts detalls de qualitat sobre 

El Topos FC s’endú el primer i espectacular 
Torneig de Futbol Platja de Masquefa

la sorra.
A part d’aquests equips, en 
el torneig hi van prendre part 
el Playa’s Night, el Dixi Toi, el 
CTV Yea, els Gloriosos, el Can 
Quiseró, La Quinta de Paco i el 
Gamper Sport. La competició 
va començar amb un sistema 
de lligueta, amb quatre grups 
de tres equips, i posteriorment 
es va passar a la fase d’elimi-
natòries.
Els organitzadors agraeixen a 
tots els equips la seva partici-
pació i col·laboració en aques-
ta primera edició, tot esperant 
poder-ne gaudir, l’any que ve, 
d’una segona igual de diver-
tida, i amb el mateix esperit 
esportiu demostrat el cap de 
setmana passat.

STA  MARIA DE MIRALLES / LA VEU

Aquest cap de setmana San-
ta Maria de Miralles celebra la 
seva festa Major amb el se-
güent programa d’actes:

DIVENDRES 14
- 16a. Caminada popular
Aquest any per començar la 
Festa Major farem una cami-
nada al matí ben d’hora, ben 
d’hora. Us volem ensenyar la 
sortida del sol (6,58 AM) des 
del Castell de Miralles i com 
el sol de mica en mica va il-
luminant i acolorint aquesta 
terra tan bonica.
Sortida a 2/4 de 6 del matí des 
de la plaça de l’església.
- Inauguració de “L’arbre 
dels somnis” A les Antigues 
Escoles aquesta vegada tin-
drem l’oportunitat de deixar 
volar la nostra imaginació. 
Anirem al nostre interior per 
retrobar l’origen i expressar 
sentiments, il·lusions, anhels, 
pensaments...
Hora: 12.00h
Lloc: Antigues Escoles
- Activitats per la mainada:

1a Olimpíades Pirallenques 
2015.
Hora: 17.00h
Lloc: Antigues Escoles
-  Sopar de Festa Major
Hora: 21.00h
Lloc: La plaça de l’església
Després del sopar podrem 
escoltar: “Concert de Festa 
Major” a càrrec de la famosa 
Orquestra Montgrins.
- Ball de Festa Major amb l’Or-
questra Montgrins.

DISSABTE 15
- Missa solemne. Acompa-
nyament musical del Duet Pia 
Veu.
Hora: 12.30h
Lloc: A l’església
- Tirada de Bitlles
Hora: 17.30h
Lloc: Antigues Escoles
Sopar de Germanor
Hora: 21.00h
Lloc: Plaça de l’església
A la sobretaula, actuació del 
famós humorista Jordi LP
- A continuació...
El Ball. A càrrec del conjunt 
musical Acuario

Santa Maria de Miralles està 
de Festa Major

Cap de setmana de Festa Major al Bruc 
amb activitats per a petit i grans
EL BRUC / LA VEU

DIVENDRES 14
- a les 11 del matí a Can Ca-
sas
Taller infantil de pintura.
- a les 7 de la tarda a Ca Ca-
sas
Màgia amb Enric Magoo.
- a les 7 de la tarda des de la 
piscina
Correbars Senglar.
- a les 9 del vespre a Can Ca-
sas
Bicicletada nocturna.
- a les 12 de la nit a Can Ca-
sas
Concert de Festa Major 
amb Arlet (versions pop-rock 
en català), Vilar (rock local), 
Sherpah (Rumba& reggae) i 
Dj Leman.

DISSABTE 15
- a les 12 del migdia al passeig 
dels Herois
Correaigua
- a les 12 del migdia a l’esglé-
sia
Missa de Festa Major amb 
música a càrrec de Montse 
Giné (orgue) i Anna Niebla 
(veu).
- a les 2 del migdia a l’Hotel 
Bruc
Dinar de la gent gran
- a les 6 de la tarda al Casal 

Familiar
Teatre: Tot esperant l’es-
querrà.
- a dos quarts de 7 de la tarda 
al Torrent de l’Illa
Torneig de ping pong
- a les 8 del vespre a Can Ca-
sas
Ballada de sardanes amb 
l’Orquestra Internacional Ma-
ravella.
- a 2/4 de 12 de la nit a Can 
Casas
Concert i ball de nit amb l’Or-
questra Internacional Marave-
lla.

DIUMENGE 16
- a les 12 del migdia al Torrent 
de l’illa
Jocs i vermut
- a les 6 de la tarda a Can Ca-
sas
Plantada de gegants i cap-
grossos
- a dos quarts de 7 de la tarda 
amb sortida de Can Casas
Cercavila.
- a dos quarts de 8 del vespre 
des de Can Casas
VI Cursa popular.
- a les 10 del vespre al pont
Correfoc
- a 1/4 de 12 de la nit a Can 
Casas
Versots i castell de focs.
- a  les 12 de la nit, a can Ca-
sas
Nit jove.

DILLUNS 17
- a les 12 del migdia al camp 
de futbol
Guerra d’aigua.
- a dos quart de 7 de la tarda al 
camp de futbol
Inflables i xocolatada.
- a dos quarts d’11 de la nit a 
la plaça del carrer de la par-
ròquia
Havaneres i cremat.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
GRAVITY (2013) Aventures estratosfèriques amb Sandra Bullock i George Clooney
REBEL SENSE CAUSA ( 1955) Títol emblemàtic del plorat i icònic James Dean
TAXI DRIVER ( 1976)  Robert de Niro en una excel·lent pel.lícula de Martin Scorsese
EL GOLEM (1920)  Clàssic del cinema mut. Direcció de l´alemany Paul Wegener
UNE PARTIE DE CAMPAGNE (1936)  Obra mestre del francès Jean Renoir
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DIJOUS 13 D’AGOST
18.00 h  FUTBOL SALA al poliesportiu
22.00 h  CINEMA A LA FRESCA a la piscina

DIVENDRES 14 D’AGOST
18.00 h CONCURS DE DIBUIX
21.30 h SOPAR POPULAR organitzat per La Corriola 
després BINGO POPULAR  i a continuació MÚSICA  DJ’S

DISSABTE 15 D’AGOST
10.30 h XOCOLATADA POPULAR
11.30 h JOCS DE CUCANYA
18.30 h PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA amb la 
presència dels nostres gegants Martí i Margaridó
18.45 h PREGÓ DE FESTA MAJOR  a càrrec de ..... 
i a continuació BERENAR POPULAR amb coca, cava i refrescos 
per a tothom 
22.30 h ESCALA EN HI-FI
00.30 h NIT JOVE amb KARAOKES BAND + D’J  ÁLEX

DIUMENGE 16 D’AGOST
10.00 h ESCACS. 2on. Torneig de ràpides Sant Martí Sesgueioles a 
La Fàbrica
12.15 h MISSA SOLEMNE cantada per la Coral de Sant Martí
13.00 h BALLADA DE SARDANES amb la cobla  LLUÏSOS
17.30 h FINALS DE FRONTENNIS a la piscina municipal.
19.30 h a 21.00h BALL DE TARDA amb l’orquestra STRESBAND
23.00 h a 02.00h BALL DE NIT amb l’orquestra STRESBAND

DILLUNS 17 D’AGOST
10.00 h MISSA DE DIFUNTS
16.00 h INFLABLES a les piscines municipals
19.00 h BALL DE VETLLA amb l’orquestra CAFÉ TRIO

DIMARTS 18 D’AGOST
a partir de les
18.00h FUTBOL SALA al poliesportiu

FESTA MAJOR 2015

Vine i compra
a Sant Martí!

AJUNTAMENT DE
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

Organitza:

Col·labora::
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S. MARTÍ SESGUEIOLES / LA VEU

Quina valoració fas dels re-
sultats electorals?
A les eleccions ens vam pre-
sentar nosaltres, Sant Martí 
Avança-AM, vinculats a Es-
querra Republicana i una llista 
del PP. Hem aconseguit ma-
joria absoluta i els 7 regidors. 
El Jesús Torrents és l’alcalde, 
però la idea és que ell m’ex-
pliqui tot el funcionament de 
l’Ajuntament perquè d’aquí 
un any, un any i mig ell marxi i 
em deixi a mi d’alcaldessa. La 
valoració dels resultats elec-
torals és molt bona, perquè a 
més, vam tenir un percentatge 
de votants molt bo i molta par-
ticipació.

En l’anterior legislatura, al 
ple hi havia dos regidors 
de CIU, i cinc del Grup Sant 
Martinenc Independent-AM. 
Com és que enguany no 
s’ha presentat CIU?
Perquè vam aconseguir que 
es sumessin a la nostra llista.

Quina regidoria tens al teu 
càrrec, actualment?
-Hisenda i Promoció Econò-
mica.

Quins són els actes princi-

pals de la Festa Major d’en-
guany?
Continuem com sempre, amb 
actes com la nit dels DJ’s, el 
ball amb orquestra i el sopar 
de la Festa Major organitzat 
per l’associació cultural La 
Corriola del nostre poble. Són 
quatre dies intensos, amb 
molta activitat, on sobretot de 
nit, rebem molts visitants de 
fora. Durant els dies de Festa 
Major, tots els veïns del poble 
ens ajuden i col·laboren molt.

Què li diries amb algú per 
animar-lo a venir a la Festa 
Major?
Que hi ha actes per a tots els 
gustos i edats. I a la tarda, so-
bretot, hi ha activitats per a la 
canalla com la xocolatada.

Quins són els reptes de 
Sant Martí Avança, de cara 
a aquests pròxims 4 anys?
L’Ajuntament està sanejat, no 
tenim cap problema econòmic 
i aleshores jo crec que la qües-
tió està en millorar. Millorar te-
mes com les escombraries i la 
deixalleria i la zona esportiva 
de Sant Martí de Sesgueioles. 
Són petits detalls que jo crec 
que podem solucionar. Un al-
tre dels reptes és apropar el 

jovent al nostre poble. A l’ajun-
tament, per exemple, tenim 
dues persones molt joves que 
estan de regidors i crec que 
això donarà molta més em-
penta a l’ajuntament i al poble.

Què fa singular Sant Martí?
És un poble que té molta vida 
de botigues: dos forns, tres 

botigues de queviures, una 
farmaciola, un restaurant... Hi 
ha molt comerç i molta gent 
que té negoci a Sant Martí.

En quina situació es troba el 
conflicte amb l’abocador de 
Pujalt?
El problema continua perquè 
l’abocador segueix allà i cau-
sa molèsties com el trànsit 

dels camions, que no paren 
de passar per la carretera, les 
males olors...

I el turisme rural, en quina 
situació es troba?
Ara mateix, a Sant Martí, hi ha 
poc turisme rural.

“Convidem tothom a la Festa Major de Sant Martí 
Sesgueioles, hi ha actes per a tots”

Rosa Narbona, regidora de Promoció Econòmica i Hisenda de l'Ajuntament de Sant Martí

COPONS / LA VEU

Copons celebra aquest cap de 
setmana el gruix dels actes de 
al seva festa gran.
El programa preparat és el se-
güent:

Divendres 14
- A les 10 del matí al poliespor-
tiu
Jocs per la canalla
- a les 5 de la tarda amb sorti-
da des del poliesportiu
Gimcana de Festa Major per 
a petits i grans.
- a dos quarts de 8 del vespre 
a la plaça Ramon Godó
Ball de tarda amb el grup Al-
mas gemelas, amb el tradicio-
nal Ball de rams.
- a les 11 de la nit a la plaça  
Ramon Godó
Ball de nit amb el tradicional 
ball del fanalet.

Dissabte 15
- De les 9 del matí a 2/4 de 12, 
davant de l’ajuntament
Matinal de pintura

- a les 12 del migdia a la sala 
polivalent
Ofici solemne de Festa Major 
amb la benedicció i reparti-
ment de l’aigua de Sant Magí.
- a la 1 del migdia des de la 
plaça de missa fins a la plaça 
Ramon Godó
Cercavila a càrrec dels Basto-
ners de Copons.
- a dos quarts de 2 del migdia, 
a la plaça Ramon Godó
Sardanes amb la cobla Quin-
tet Terres de Marca, tot pre-
nent el tradicional vermut.
- a les 6 de la tarda des de la 
sala polivalent
Cercavila amb els geganters 
de Copons i de Mediona.
- a les 7 del vespre a la plaça 
Ramon Godó
Espectacle infantil amb la 
pallasa Turpineta i berenar per 
als nens i nenes.
- a la mitjanit, a la plaça Ra-
mon Godó
Nit jove amb el grup Ressaka 
i el Dj Oriol.

Diumenge 16
- a les 9 del matí des del poli-
esportiu
Cursa d’orientació.
- de 12 a 2 del migdia a la pis-
cina municipal

Copons celebra aquest cap de setmana la seva Festa grossa

Inflables a la piscina.
- a les 6 de la tarda a la sala 
polivalent
Final del campioat de futbolí 
i tennis taula.
- a les 7 de la tarda al camp de 
Cal Recader

Puja al globus captiu.
- a les 9 del vespre a la plaça 
Ramon Godó
Sopar de Festa Major i es-
pectacle de playback “Puja a 
l’escenari”.
Entrega de premis.
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“La troballa de la muralla ibèrica demostra 
que som un poble amb molt valor històric”

Quina valoració fa dels re-
sultats de les passades 
eleccions municipals del 24 
de maig?
Al nostre municipi tan sols ens 
vam presentar nosaltres, el 
Grup d’Acció per Prats-Acord 
Municipal, vinculat a Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
i una llista fantasma del Partit 
Popular. Vam tenir molt bons 
resultats i un suport important 
de la gent, amb 238 vots. Al 
ple hi ha 7 regidors i tots 7 són 
del Grup d’Acció per Prats-
AM.

Un bon resultat tot i el relleu 
de Francesc Xavier Duocas-
tella com a cap de llista. 
El Francesc tenia ganes de 
plegar i se’m va proposar a mi 
i vaig dir que sí. 

Què et va animar a fer el 
pas? 
Amb aquest grup de persones 
ja he estat 8 anys a l’Ajunta-
ment com a regidora, i ara fer 
el pas cap a ser alcaldessa no 
ho tenia al cap, però tot i així 
vaig acabar acceptant. Tinc 
temps, els meus fills ja són 
grans i la veritat és que puc 
dedicar més estona a la tasca 
d’alcaldessa que altres perso-
nes del grup que tenen altres 
compromisos.

És una de les poques al-
caldesses de la comarca. I 
també de les poques de Ca-
talunya. Actualment, només 
un 18% de les alcaldies ca-
talanes estan ocupades per 
dones.
És important que les dones 
facin política. I crec que en 
aquesta època de la meva 
vida puc dedicar-m’hi plena-
ment.

Quines són les principals 
actuacions que voleu fer a 
Prats de Rei?
Volem acabar les obres de la 
plaça Mare de Déu del Portal, 
on es va trobar la murall ibè-

rica i suposo que a finals de 
setembre ja estarà acabada 
del tot. A més a més, es po-
drà visitar. S’ha intentat recu-
perar la plaça i s’ha museït-
zat la muralla. D’altra banda, 
al nostre programa electoral 
també portàvem el compro-
mís de realitzar les actuacions 
següents: executar la primera 
fase de la Ronda de Prats per 
tal de dotar el nostre municipi 
d’un bon accés i millorar els 
espais verds i les zones d’es-
barjo, estudiant la instal·lació 
de nous elements. 

Les obres de la muralla ibè-
rica són una actuació pen-
sada de cara el turisme?
Sí. A Prats hi ha molt valor his-
tòric. Tenim tota la part de la 
Torre de la Manresana, el mu-
seu municipal Josep Castellà 
i Real, una necròpolis darrere 
l’església, tota la part medie-
val antiga del poble que ara ha 
estat urbanitzada, el paisatge 
que envolta el poble i diverses 
cases de turisme rural. 
Considero que tenim una bona 
oferta turística. 

El fet de tenir el Consorci 
per a la Promoció Turística 
de l’Alta Anoia al vostre mu-
nicipi, suposa un valor afe-
git de cara els turistes que 
us visiten.
Sí. Allà poden obtenir informa-

ció de primera mà i es troben 
al mateix centre del poble. 
Quan es va descobrir la mu-
ralla ibèrica es va notar molt 
un increment del nombre de 
turistes que s’apropaven fins a 
Prats de Rei per visitar-la.

El turisme rural és la princi-
pal activitat econòmica de 
Prats?
No, però hi té un paper impor-
tant. Bàsicament, les activitats 
més importants són l’agricultu-
ra i la ramaderia així com tam-
bé l’empresa.

Teniu previst obrir alguna 
oficina de turisme per tal de 
promocionar la muralla ibè-
rica?
La promoció de la muralla ibè-
rica es durà a terme conjun-
tament amb el Consorci per a 
la Promoció Turística de l’Alta 
Anoia, que promociona tota la 
zona.
Oferirem un pack de rutes que 
inclourà una visita a la mura-
lla, la Torre de la Manresa-
na, el museu Josep Castellà 
i Real, la visita a tota la part 
medieval del poble...

Quines actuacions queden 
pendents de l’anterior legis-
latura?
Tenim pendent el POUM, que 
es va començar en el darrer 
mandat. Ara ens trobem a 
mig POUM, com si digués-
sim. A Prats no hi havia massa 
terreny per urbanitzar i amb 
aquest nou POUM potser n’hi 
haurà una mica més. Tampoc 
volem que hi hagi un creixe-
ment desmesurat del poble, 
ha de ser una cosa  natural. 
A Prats la població és molt 

envellida i també necessitem 
que hi hagi gent jove per tirar 
endavant.

En quina situació es troba la 
reivindicació de la zona de 
l’Alta Segarra?
Estem a l’Alta Anoia però la 
idea de l’Alta Segarra es rei-
vindica perquè el paisatge i 
l’activitat econòmica, bàsica-
ment agrària, està històrica-
ment més vinculada amb la 
comarca de la Segarra. 

Quins són els actes princi-
pals de la Festa Major dels 
Prats de Rei d’enguany?
És un programa molt complet. 
Hi ha una mica de tot per a tot-
hom. El dijous dia 13 d’agost 
a la tarda hi ha una tirada de 
bitlles catalanes a la Piscina 
Municipal i a la nit l’Escala en 
Hi-fi i després música a càrrec 
de diversos DJ’s.
Divendres dia 14 d’agost hi ha 
l’espectacle infantil Les Prin-
ceses Barbudes a les sis de 
la tarda. A les 20,30 hi ha el 
tradicional pregó de la Festa 
Major a càrrec de Jaume Puig, 
i a la nit tenim els concerts del 
grup igualadí JoKB i La Gla-
mour Band.
Dissabte 15 d’agost hi ha 
sardanes a càrrec de la co-
bla Jovenívola d’Agramunt a 
la una del migdia i a les vuit 
del vespre hi ha ball llarg amb 

SUSANNA PUIGGRÒS/ LA VEU

Des del passat 24 de maig, 
Cristina Mas és l’alcaldessa 
dels Prats de Rei. L’entrevis-
tem per conèixer quina valora-
ció fa dels resultats electorals i 
de la situació d’aquest munici-
pi anoienc. També comentem 
amb ella el programa de la 
Festa Major que, tot i que ja ha 
començat amb diversos actes  
els  dies 8 i 9 d’agost, enca-
ra ha de servir els seus plats 
forts entre el 13 i el 16 d’agost.

l’orquestra Banda Sonora. A 
continuació, música dels anys 
80 i 90 a càrrec de DJ Karka i 
DJ  IFont.
El diumenge 16 d’agost hi ha 
un Parc infantil amb inflables 
i quads.

Acostuma a venir molta gent 
d’altres pobles a la Festa 
Major de Prats?
La Festa Major sempre sol fer 
venir moltes persones i els ac-
tes per al jovent acostumen a 
aplegar molts joves de pobles 
dels voltants.

Què li diries a algú per ani-
mar-lo a venir a la Festa Ma-
jor?

Bàsicament, que hi ha actes 
per a tots els gustos i que la 
gent s’ho passarà molt bé tant 
si ve amb la família i amb nens 
petits com si vénen sols.

Què fa singular els Prats de 
Rei respecte la resta de po-
bles de la comarca? 
Jo diria que a els Prats de Rei 
la gent està molt orgullosa de 
ser del poble. És un municipi 
amb moltíssima història i els 
ciutadans ho valoren molt. 
Amb la troballa de la muralla 
ja queda clar que són 2.600 
anys d’història en un poble en 
què sempre hi ha viscut algú. 
Des de l’època dels ibers no 
ha estat mai deshabitat.

Després de les eleccions 
del Parlament de Catalunya, 
que se celebraran el proper 
27-S, quin paper creus que 
tindran els ajuntaments en 
aquesta nova etapa políti-
ca?
No sabem què passarà. El fu-
tur és imprevisible. Confiem 
que en les eleccions del 27-S 
la candidatura de Junts pel 
Sí surti guanyadora. De totes 
maneres, el paper dels ajunta-
ments crec que serà estar al 
costat del Parlament de Cata-
lunya, i més els ajuntaments 
que estem en el grup del Junts 
pel Sí. Donarem tot el suport 
que se’ns demani, tot i que no 
sé com podrem ajudar. Si ens 
necessiten, allà ens tindran.

Cristina Mas és, de de les passades eleccions municipals del 24 de maig, l’alcaldessa dels Prats de Rei.

Entrevista a Cristina Mas, alcaldessa dels Prats de Rei

El programa de la 
Festa Major dels 
Prats de Rei és molt 
complet: hi ha actes 
per a tots els gustos 
i edats

A finals de setembre 
ja estaran acabades 
les obres de la Plaça 
Mare de Déu del Por-
tal, on vam trobar la 
muralla ibèrica

Als Prats de Rei la 
gent està molt or-
gullosa de ser del 
poble. És un municipi 
amb molta història 
i els ciutadans ho 
valoren molt
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PRATS DE REI / LA VEU

L’entranyable i esbojarrada 
Mega Pubilla, personatge al 
qual dóna vida el pradenc 
Eduard Molina, és a punt de 
tornar a casa després d’anys 
de no fer-ho. Serà en oca-
sió del tradicional espectacle 
d’escala en hi-fi que tindrà lloc 
el dijous 13 d’agost a les 22.30 
h a la pista Cooperativa, en el 
marc de la Festa Major del po-
ble. La Mega Pubilla exercirà 
de “mestra de cerimònies” i 
presentarà les diverses actu-
acions de l’escala en hi-fi (en 
la qual participen desenes de 
pradencs de totes les edats, 
amb números d’estils ben di-
versos). El show, que cada 
any compta amb un nombrós 
públic donat el seu aire festiu 
i participatiu, es completarà 
aquesta vegada amb el toc 
especial de la Mega Pubilla. 
Tot plegat promet una diverti-
da vetllada, bon preludi per a 
la nit de DJ’s que completarà 
la programació de dijous, amb 
DJ Nau-L (house), DJ Kim 
(reggeaton i house), DJ Dello 
(dance-house) i DJ Bala (elec-
tro-house). Tota la progra-
mació de la Festa Major dels 
Prats de Rei es pot consultar 

a www.pratsderei.cat
Amb The Chanclettes, a Igua-
lada
La gira anoienca de la Mega 
Pubilla no s’acabarà als Prats 
de Rei, i és que la vedette cò-
mica actuarà el 22 d’agost al 
Teatre de l’Ateneu d’Igualada, 
dins de l’espectacle “The Putu 
Cool” del grup The Chanclet-
tes. El show s’ha pogut veure 
durant mesos al Teatre Molino 
de Barcelona, amb gran èxit 
de públic i de crítica, i ara està 
de gira per diverses localitats 
catalanes.

La Mega Pubilla “torna a casa” 
i actuarà als Prats de Rei per 
la seva Festa Major

PRATS DE REI / LA VEU

Avui divendres dia 14 d’agost 
es duran a terme un seguit 
d’activitats per a continuar 
amb la Festa Major de Prats 
de Rei. A les 18h de la tarda 
hi haurà un espectacle infantil 
amb Les Princeses Barbudes 
per als més petits. En acabar 
s’oferirà coca i xocolata a tot-
hom. A continuació, hi haurà 
un cercavila amb gegants i 
grallers amb la presència dels 
geganters de Calaf.
A les 20:30h del vesrpe es farà 
el Pregó de la Festa Major a 
càrrec de Jaume Puig.
A les 00:00h començarà la nit 
de concerts amb JoKB (Pre-

sentant el seu treball “Camale-
ònic”) i La Glamour Band (que 
tocaran versions de temes po-
pulars).
Demà dissabte dia 15 d’agost 
a les 13h hi haurà sarda-
nes amb la cobla Juvenívola 
d’Agramunt a la Plaça Major.
A les 20h hi haurà ball llarg 
amb l’orquestra Banda Sono-
ra. A continuació punxarà el 
Dj. Karka (amb música dels 
anys 80,90,…) i DJ IFont (amb 
dance-house)
El diumenge dia 16 d’agost   
de 11h a 13:00h i de 17:00 a 
20h hi haurà un parc infantil 
terrestre, amb inflables, quads 
i un tren al Raval de St. Joan.

Cap de setmana de festa Major als 
Prats de Rei amb actes per a tothom

CALAF / LA VEU

El passat dilluns 3 d’agost hi 
va haver un incident de van-
dalisme al carrer de Londres 
(cantonada carrer del Carri-
let), a la zona del Firal, pel 
qual van resultar danyats els 
armaris de l’enllumenat públic 
i del subministrament d’aigües 
per al reg.
Un veí de la zona va donar 
l’alerta a l’Ajuntament, avisant 
d’una important fuita d’aigua, 
deguda precisament a la cai-

L’Ajuntament presenta denúncia 
contra els autors dels actes 
vandàlics del carrer de Londres

guda d’aquests armaris que 
contenen els quadres de l’en-
llumenat i del reg. La fuita es 
va poder controlar tallant el 
pas de l’aigua, però el tub i 
tots dos armaris han quedat 
malmesos, per la qual cosa se 
n’hauran de col·locar de nous. 
Segons l’informe tècnic, la re-
paració costarà a l’Ajuntament 
de Calaf uns 6.091,45 euros. 
El consistori ja ha presentat 
denúncia contra els autors 
dels fets.

CALAF / LA VEU

Un any més, el Centre de Re-
cursos per a l’Ocupació de 
Calaf oferirà a partir de la tar-
dor els cursos de preparació 
per a les proves d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà 
i grau superior, una acció que 
compta amb el suport de la Di-
putació de Barcelona. 
Es tracta d’una bona oportu-
nitat de continuar o reprendre 
la formació, estudiant a Calaf 
mateix i sense necessitat de 
desplaçar-se. El nivell que 
s’assoleix en aquests cursos 
garanteix poder fer unes bo-
nes proves d’accés; de fet, 
cada any els resultats acadè-
mics dels alumnes del CRO 
són molt satisfactoris.
Per al curs de preparació per 
als cicles de grau mitjà, cal 
tenir 17 anys o bé complir-los 

durant el 2016. El curs comen-
çarà el 13 d’octubre de 2015 i 
acabarà el 3 de maig de 2016; 
l’horari de les classes serà de 
dilluns a divendres de 18.00 h 
a 21.00 h.
El curs de preparació per als 
cicles de grau superior co-
mençarà el 5 d’octubre i s’aca-
barà el 10 de maig de 2016; 
cal tenir 19 anys o complir-los 
el 2016, o bé tenir 18 anys (o 

complir-los el 2016) i tenir a 
més el títol de grau mitjà de 
la mateixa família professio-
nal. En aquest cas les classes 
s’impartiran de dilluns a diven-
dres de 17.00 h a 21.00 h.

Les inscripcions per tots dos 
cursos es poden tramitar fins 
el 30 de setembre al Centre de 
Recursos per a l’Ocupació, c/ 
Xuriguera 42 – tel. 93 869 82 49.

Obert el període per inscriure’s als cursos de 
preparació per als cicles formatius

A les 21h es farà una botifar-
rada popular i el ball de fi de 
festa amb  Pep i Maria José.
D’altra banda, també es duran 
a terme varis actes religiosos. 
El dissabte 15 d’agost a les 
12h hi haurà una missa solem-
ne amb la participació de la 
Coral Mare de Déu del Portal, 
a la Parròquia de Santa Maria 
dels Prats de Rei.
El diumenge 16 d’agost, a les 
12:30h hi haurà missa a la 
Parròquia de Santa Maria dels 
Prats de Rei i a les 17h Sant 
Rosari al santuari de la Mare 
de Déu del Portal.



El nou CF Igualada desperta bones sensacions
FUTBOL / ELENA ALERT

El CFIgualada va firmar dissab-
te davant de l’Avià el seu debut 
en la temporada 2015/2016, 
i ho va fer presentant moltes 
novetats: Edu Berrocal, el nou 
líder de l’equip, seia a la ban-
queta juntament amb un gran 
nombre de cares noves i ju-
gadors provinents de les cate-
gories inferiors que, fruit de la 
feina ben feta des de la base, 
tindran aquesta temporada la 
oportunitat de jugar amb el Pri-
mer Equip Masculí del club.
La gespa nova de Les Comes 
era el terreny perfecte per un 
partit que, malgrat la pluja in-
tensa durant la primera meitat, 
va comptar amb un nombre 
considerable d’espectadors.
El domini va començar per 
l’Igualada, que va sortir al camp 
amb moltes ganes i ambició: 
durant la primera mitja hora de 
partit la pilota va ser dels blaus, 
que es van mantenir sempre 
molt ben posicionats al camp 
i van trenar jugades de perill: 
Jonny avisava en aquest perío-
de de partit amb un xut des del 
mig del camp que el porter visi-
tant va aconseguir salvar envi-
ant la pilota al travesser. L’Avià 
intentava aturar el joc dels 
blaus amb duresa al mig del 
camp, provocant nombroses 
faltes a la zona de tres quarts 

L’equip del CF Igualada que es va enfrontar a l’Avià, dissabte passat a la nova gespa de les Comes. Foto: golcat.
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favorables a l’Igualada que van 
permetre als blaus penjar pilo-
tes a l’àrea creant molt perill a 
la porteria visitant. 
Amb aquest domini clar dels 
blaus, l’equip visitant va espa-
vilar i va gaudir d’un xut potent 
des de la frontal que Yannik 
Viles va enviar a córner. Tot i 
així a la següent jugada l’Igua-
lada responia amb una centra-
da per l’esquerre de Ton que, 
rematada per Fran Arévalo, 
no va entrar a porteria per ben 

poc. Quan només faltaven 5 
minuts per arribar al descans, 
l’Avià enviava a gol una falta 
a la frontal amb un xut ras po-
tent, posant el 0-1 al marcador.

Molts canvis a la 2a part
La segona part va començar 

amb molts canvis: Edu Berro-
cal va moure banqueta i va do-
nar minuts als jugadors que no 
n’havien tingut fins al moment. 
En aquesta segona part el joc 
d’ambdós equips va ser més 
travat, amb menys ocasions. 
L’Igualada va gaudir d’una 

bona ocasió gràcies a una 
escapada de Frank Martínez 
per la banda esquerre que el 
porter de l’Avià va aconseguir 
aturar. El davanter igualadí va 
ser expulsat minuts més tard. A 
les acaballes del partit i jugant 
amb 10, Eric va rebre un penalt 
que ell mateix el va transfor-
mar, deixant el resultat final del 
partit en 1-1. 
Molt bones sensacions per un 
Igualada que va presentar mol-
tes novetats i que va mostrar 
sobre la gespa il·lusió i ambició 
combinat amb bon futbol. La 
nota negativa del partit va ser 
la lesió del capità David Baral-
dés,  que es va haver de retirar 
a falta de 20 minuts d’acabar el 
partit. 

Diumenge, contra el 
Mollerussa a les Comes
Els partits de pretemporada 
continuen aquesta setmana. 
Diumenge vinent, a partir de 
les 7 de la tarda i de nou a les 
Comes, el CFI jugarà un nou 
amistós, en aquesta ocasió 
contra el CFJ Mollerussa.

L’igualadí Eduard Ferrer, tercer al 
nacional britànic “Volvo Gill” de vela
VELA / LA VEU

El regatista igualadi es va pro-
clamar 3er al Nacional Británic 
el passat 1 d’agost. Del 26 de 
juliol al 1 d’agost va tindré llòc 
a Pwllhelly-Gales la regata 
d’optimist més important d’An-
glaterra, la Volvo Gill, amb 
150 participants. Eduard a les 
ordres de la seleccionadora 
Magda Resano i junt a deu es-
panyols van marxar el 20 de 
juliol per poder entrenar i pro-
bar el camp de regates. Les 
sensasions van ser bones des 
de el primer moment i no va 
decepcionar, a la primera re-
gata ja es va posicionar en se-
gon o tercer lloc depenent de 
cada manega. El primer día no 
es va sortir per boira i aques-
tes tres regates van ser decisi-
ves per no poder assolir la pri-
mera posició. L’igualadi va ser 
el regatista mes regular, ja que 
d’un total de 12 regates amb 
dos descartes (nomès 2 en tot 
el Campionat) Edu va descar-
tar un 11 i un 13, mentre que la 
1a. regatista va descartar un 8 
i un 83 i el 2on. regatista un 
9 i un 26. Llástima, doncs era 

el clar mereixedor a guanyar. 
Una regata en condicions molt 
dures, per la temperatura que 
era de 13 graus, vents de 15 a 
20 nusos i amb pluja constant. 

Un igualadí entre els 
millors de la seva edat
Eduard Ferrer Carvajal amb 
tan sols quinze anys, es un 
dels cinc millors regatistes es-
panyols, top 5 a Europa i top 
30 del mòn, impressionant el 
nivell...! Membre de la Selec-
ció Espanyola es un dels cinc 
regatistes que representará 
Espanya al Campionat del 

Mòn a Dziwnow-Polonia del 
26 d’agost al 5 de setembre. 
La Selecció es trobará al Club 
Náutic Balis el próxim día 14 
per entrenar fins el 18 i el 19 
marxen cap a Polonia per po-
der provar el camp de regates 
durant vuit dies.
Cal destacar el sacrifici que 
implica estar aquest nivell, ja 
que no existeixen  caps de 
setmana lliures, ni Nadals, ni 
vacances, es un “non stop”, 
entrentrenar i regates per tot 
el Mòn. Duressa climática, di-
ficultats al mar, etc.
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TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 9 d’agost 
es va disputar a la localitat de 
la Molina la segona prova del 
circuit català de triatlons de 
muntanya. Puntuable per la lli-
ga catalana de clubs i pel ràn-
quing autonòmic. Amb les ins-
cripcions tancades cinc dies 
abans de la cursa demostra el 
prestigi de la cursa.
Els millor especialistes cata-
lans hi estaven presents, dis-
posats a realitzar els 750m de 
natació, els 20km de btt i els 
5km de cursa a peu.
Correr a 2000m d’Alçada fa de 
la Triatló de la Molina una de 
les mes exigents del circuit ca-
talà, ja que la manca d’oxigen i 
uns traçats durs de bici i correr 
compliquen més la cursa.
Van pendre part en aques-
ta cursa els corredors 
de l’equip CNI/BEST/
PALLARES&TBELLES. Albert 
Torres, Dani Sànchez.
Un matí fresc (14 graus), en-
nuvolat i gris donava la ben-
vinguda als corredors, amb 
la temperatura de l’aigua a 
17graus, que si hi sumem l’al-
çada va fer que la sensació 
d’estrés i ofec típica del tram 
de natació s’incrementés con-
siderablement i molts triatletes 
experts en patissin les conse-
quencies havent de realitzar 
trams a ritme baix.
El circuit de btt era a tres vol-
tes, amb un traçat tècnic i exi-
gent, digne de ser un circuit 
de la copa catalna de btt. Amb 
molts trams de corriol, arrels 
i pedres relliscoses (el dia 
abans havia plogut de valent), 
pujades exigents per Prats on 
la bici costava de fer avançar. 
Realment molt treballat i ben 
disenyat.
El tram de cursa a peu, dues 
voltes de 2,5km no podía ser 
menys. Amb un tramb pla al 
voltant del llac de 500m per 
afrontar despres una dreta 
baixada per dintre del bosc i 
una ascensió per pista. 
Daniel Sanchez, de nou molt 
valent per aventurar-se en una 
triatló, i millorant tots els pro-
nostics que es podía fer. Sen-
se ser nedador ni molt menys 
es va defensar com va poder, 
sortint del grup de darrere.
Amb una bici de menos a mes 
va anar remuntant posicions 
en un circuit tècnic i complicat 
fins a situar-se entre els 80pri-
mers absolut.
Despres d’aquest enorme 
desgast encara va tenir temps 
de remuntar fins la posició 69 
en el tram de cursa peu.
Xapó, increíble el seu bon ren-
diment i bon treball. La seva 
progressió promet.
Albert Torres va sortir dispo-

Dies d’èxits de Luis Luque en agility

AGILITY / LA VEU

Es va celebrar a Guardiola de 
Berguedà una proba d’agility 
puntuable per al campionat 
d’Espanya 2016 i organitzada 
pel Club d’Agility Ciutat Com-
tal de Barcelona.
El montbuienc Luis Luque va 
competir amb els seus tres 
gossos aconseguint podi amb 
tots ells. Diumenge va quedar 
primer en la categoria mini 
amb el seu gos Melendi, un 
canitx que ja acumula un pal-
marès força bo, havent estat 

campió d’Espanya per equips 
2015 i sotscampió del món 
per equips a Luxemburg 2014, 
entre altres títols nacionals i 
internacionals. 
Amb el seu gos Dela, un mali-
nois de 6 anys va fer segon en 
categoria estàndard de grau 
3 els dos dies, dissabte i diu-
menge. I amb el seu Border 
Collie, Venus, va aconseguir 
un segon lloc en la categoria 
estàndard de grau 2.
Luis Luque es el president i 
educador caní de l’Escola ca-
nina Rivalcan de Santa Mar-

garida de Montbui, prepara a 
un equip d’agilitistes de més 
de 30 persones que practi-
quen aquest esport tant per 
oci com per alta competició. 
En aquests moments es troba 
preparant-se per al campionat 
del món d’agility organitzat per 
la FCI - Fédération Cynolo-
gique  Internationale, que es 
celebrarà el proper octubre a 
Itàlia, i pel qual ha estat clas-
sificat per formar part de la se-
lecció espanyola per desè any 
consecutiu.

sat a lluitar al màxim, i el tram 
de natació, malgrat els típics 
primers metres de cops, em-
pentes i patades per guanyar 
la posició va agafar un ritme 
comode i sense patir l’estress 
de l’alçada va anar remuntant 
posicions cada cop amb mi-
llors sensacions, a bon ritme 
i concentrat a fer un bon seg-
ment de natació. Per sorpresa 
seva, la natació va ser Excel.
lent, amb ganes de fer inclús 
mes metres i sortint en setena 
posición absoluta.
Després d’una rápida transició 
i agafar la bici, les sensacions 
inicials no van ser massa bo-
nes, ja que el dia abans havia 
disputat una cursa de btt exi-
gent i les cames encara esta-
ven ben encarcarades. Però 
amb el pas dels quilòmetres 
la cosa va anar millorant, i en 
un traçat tècnic i exigent Albert 
Torres s’hi va trobar molt a 
gust, remuntant posicions fins 
assolir la tercera plaça abso-
luta i primer de veterans. Fins 
que a la útlima volta el van 
atrapar dos corredors entrant 
amb ells a la transició.
En el tram de cursa a peu va 
poder mantenir la cinquena 
posició absoluta, lluitant amb 
Sebastià Catlla pel primer lloc 
de veterà , que es va decidir 
a favor de Sebastià Catlla, per 
escasos segons. 
Contentíssim de la cinquena 
posició ( quart oficialment, ja 
que van desqualificar de for-
ma injusta a Joan Freixa per 
perdre el xip) absoluta en un 
triatló de maxim nivel i segon 
veterà, completant el pódium 
un enrome Pep Tatche
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
Pallarès i Tomàs Belles i dels 
següents sponsors: Fisiote-
ràpia Regordosa, Caprabo 
Sport, Bàsic Ona Natació, Fit-
ness Camats, Fruits Secs Tor-
ra, Trading de Futuros, Caves 
Bohigues i Can Mabres.

Albert Torres, segon 
al Triatló de la Molina

Dimecres a les 21h

Dijous a les 22:30 h

Divendres a les 21:30 h

Preu: 15 � / 12 � AMB COPA DE CAVA  

Dissabte a les 22 h

Diumenge a les 21:15 h

Dilluns a les 19 h

Preu: 15 � / 12 � 

19/20/21 AGOST

22/23/24 AGOST

UNA HORA AMB
HAUSSON

HOTOT 

HAUSSON

MARCEL TOMÀS I CASCAI TEATRE

TEATRE
D'HUMOR

VENDA D’ENTRADES A: www.teatreaurora.cat
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EXPOSICIONS / LA VEU

Igualada plasmada a través 
de diferents tècniques, com la 
fotografia, la pintura o el gra-
vat, serà la protagonista de 
les exposicions que es podran 
veure en el marc de la Festa 
Major d’Igualada, que es durà 
a terme del 17 al 24 d’agost.
Una d’aquestes mostres és Ar-
queologia d’un clixé. Memòria 
visual i emocional d’Igualada. 
Es tracta d’una exposició de 
Marilú Martínez i Maria Sant-
fores que es podrà veure entre 
el 20 d’agost i el 13 de setem-
bre, a l’Empremta (c/ Santa 
Maria, 12). La inauguració de 
l’exposició, organitzada per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) i Ajuntament d’Igualada 
i que ha comptat també amb la 
col·laboració de Roger Ribera 
Bonastre, es durà a terme el 
dia 20 a les 17:45 h. La mos-
tra recull 21 gravats generats 
a partir de 7 plaques clixé en 
els que es veuen racons i mo-
tius relacionats amb Igualada. 
Per més informació podeu 
consultar a: https://es-la.face-
book.com/ENZILAgraficaex-
perimental.
Les autores de l’exposició van 
ser les guanyadores el juliol 
passat de l’ajut Igual’ART, do-
tat amb 2.000€, i que atorga 
l’Institut Municipal de Cultura 
amb l’objectiu de promoure i 
estimular la creació artística 
a nivell local. Les persones 
interessades a concórrer a la 
nova convocatòria d’aquests 
ajuts, que té com a termini el 
30 de setembre, poden con-
sultar les bases al web de 
l’Ajuntament: http://www.igua-

lada.cat/ca/regidories/entorn-
i-promocio-cultural/cultura/
ajut-a-projectes-darts-visuals-
igualart-2015-16.
Una altra de les exposicions 
que es podran veure amb 
motiu de la festa grossa igua-
ladina és la de Les fotos del 
‘noi de les fotos’. Fotografies 
del Pau Corcelles sobre els 
Moixiganguers d’Igualada. La 
mostra es podrà veure a del 
19 d’agost al 6 de setembre. 
Batejat amb el sobrenom de 
‘El Noi de les fotos’ per la ca-
nalla de l’entitat, Pau Corce-
lles és el moixiganguer que 
intenta retratar el dia a dia de 
la colla castellera, que s’està 
consolidant com una de les 
importants del país.
Els castells són força, equi-
libri, valor i seny, però també 
són alegria, emoció, amistat 
i festa i “El Noi de les fotos” 
sempre està disposat a captar 
aquest sentiment. L’exposició 
està organitzada per l’IMC i 
Ajuntament d’Igualada i s’in-
augurarà dimecres 19 d’agost, 

a les 19:30h a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions (c/ Garcia 
Fossas, 2).
Per altra banda, del 19 d’agost 
al 6 de setembre es podrà 
veure l’exposició del Cente-
nari del pintor igualadí Joan 
Pelfort i Planell (1915-2003), 
al Portal del Llevador (carrer 
Concepció, 13). L’exposició, 
organitzada per IMC i Ajunta-
ment d’Igualada, s’inaugura-
rà dimecres, 19 d’agost a les 
18:30h. Amb aquesta mostra 
es vol commemorar els 100 
anys del naixement d’un gran 
paisatgista i aquarel·lista igua-
ladí, que va ser conegut a la 
ciutat com ‘el pintor de Mont-
serrat’ ja que en els seus inicis 
pictòrics es va dedicar prefe-
rentment a plasmar sobre el 
paper paisatges montserra-
tins i durant anys, les seves 
lluminoses aquarel·les es van 
prodigar per tots els racons de 
la ciutat. En l’exposició també 
es podrà veure com més en-
davant Pelfort va evolucionar 
cap a la pintura a l’oli fent gala 
de la seva destresa amb una 
paleta policromada sorpre-
nent. Va ser també una etapa 
on plasmava a la tela variats 
paisatges, preferentment del 
món rural del Pirineu.
Finalment, divendres, 21 
d’agost, a les 18h, s’inaugu-
rarà al restaurant Somiatruites 
l’exposició Igualada Personal. 
Aquesta és una mostra en què 

diferents igualadins i igualadi-
nes, enormement reconeguts 
pel seu treball, mostraran un 
indret de la ciutat molt especi-
al per a ells. Es tracta de quin-
ze personatges que han expli-
cat el punt de vista que tenen 
d’una petita part de la seva 
Igualada més Personal. Així, 
a través d’aquesta mostra es 
podran descobrir els espais de 
la capital de l’Anoia proposats 
per igualadins i igualadines 
il·lustres com Sita Murt, Jor-
di Savall, Lloll Bertran, Jordi 
Castelltort, Mar Aguilera, Jordi 
Viladoms, Àngel Aguirre, Joan 
Paradell, Paco Poch, David 
Andrés, Laura Orgué, Diana 
Gómez o Joan Valentí. A més 

Les imatges d’Igualada, les protagonistes de les 
exposicions de la Festa Major 2015

es podrà descobrir quin és 
l’indret d’Igualada triat per la 
igualadina amb més seguidors 
a Twitter, la Iaia Toneta, o el 
del Personatge Convidat, una 
persona que no és d’Igualada, 
però que hi ha viscut durant 
vuit anys, Carles Folguera.
L’exposició és una iniciativa 
del periodista Xavier Dàvila, el 
fotògraf Vicens Martin, el mun-
tador audiovisual Marc Farre-
ras i el dissenyador Xavi Mula. 
Igualada Personal compta 
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC) i de 
l’Ajuntament d’Igualada i es 
podrà veure fins el 20 de se-
tembre.

Fotografia de Pau Corcelles i un dels gravats de la mostra “Arqueologia d’un clixé. Memòria visual i emocional d’Igualada”

Oli de Montserrat de Joan Pelfort

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

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

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

Amb calefacció - WIFI gratuïta 
- Llum natural - WC

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

Ideal per:  
Consulta, o�cina, estudi

Tracte directe. 
Interessats trucar al: 696  233  803

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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TEATRE / LA VEU

La màgia i l’humor seran les 
protagonistes del cartell que el 
Teatre de l’Aurora ha preparat 
dins la Programació de la Fes-
ta Major d’Igualada. La sala in-
dependent igualadina ofereix 
dues propostes molt amenes 
i entretingudes, adreçades 
a tots els públics, per passar 
una molt bona estona aquests 
dies festius. Els espectadors 
podran gaudir de l’elegància i 
el virtuosisme del Mag Haus-
son, un dels mags catalans 
amb més prestigi internaci-
onal; i de l’humor del Marcel 
Tomàs, un dels showmen més 
divertits del país. 

Màgia a la carta, amb el Mag 
Hausson
El mag Hausson torna a 
l’Aurora amb Una hora amb 
Hausson, un espectacle de 
màgia en el qual destil·la l’ele-
gància i l’habilitat tècnica que 
l’han convertit en un dels il·
lusionistes més virtuosos de 

d’Europa. Un espectacle de 
màgia a la carta, en el qual els 
espectadors podran escollir 
els números que voldran veu-
re. Un espectacle amb efectes 
d’avui i de sempre, des dels 
clàssics amb cartes a d’altres 
fins a l’especialitat de Haus-
son: la manipulació. Una hora 
de màgia de prop i a la carta 
per assaborir una vetllada fas-
cinant, sorprenent i divertida 
per a grans i petits.
Hausson, col·laborador ha-
bitual de Joan Brossa, és un 
dels il·lusionistes catalans 
amb més prestigi internacio-
nal. La seva trajectòria artísti-
ca s’ha orientat cap a la mà-
gia escènica, especialitat amb 
què ha recorregut diversos 
països com Espanya, França, 
Alemanya, Àustria, Anglater-
ra, Gal·les, Portugal, Xile o 
Brasil. La seva carrera profes-
sional ha estat distingida amb 
diversos premis i guardons, 
entre els quals cal destacar 
el 1r Premi Internacional de 

Montecarlo, el 1r Premi Nacio-
nal de Manipulació o el Premi 
Sebastià Gasch de music hall 
com a màxim representant de 
l’il·lusionisme europeu a Cata-
lunya.

El millor humor arriba amb 
Hotot
La segona proposta del Tea-
tre de l’Aurora per a la Festa 
Major d’Igualada és Hotot, de 
Cascai Teatre, un espectacle 
creat, dirigit i interpretat per 
Marcel Tomàs, un dels millors 
actors còmics de Catalunya. 
Amb aquest treball, estre-
nat en el Festival Temporada 
Alta de Girona el 2012, va 
ser guardonat amb el Premi 
BBVA de Teatre 2013 al Millor 
Espectacle i al Millor Actor, 
després de passar per dife-
rents festivals internacionals 
d’Espanya, Portugal i Itàlia, i 
de rebre l’aplaudiment unàni-
me crítica i públic. Hotot és un 
espectacle d’humor total, im-
previsible i sorprenent, en què 
Marcel Tomàs, amb una gran 
capacitat per fer riure i capti-
var el públic, atrapa l’espec-
tador amb la seva complicitat 
i el submergeix en un univers 
ple de situacions altament di-
vertides i histriòniques, però 
alhora tendres i entranyables. 
A Hotot es van succeint una 
sèrie d’esquetxos absurds, in-
versemblants i molt divertits, 
en els quals Marcel Tomàs 
dóna vida a protagonitzats per 
uns personatges plens d’entu-
siasme que no es rendeixen 
mai, encara que tot els hi surti 
al revés. No busquen proble-
mes, però se’ls troben cons-
tantment. I Marcel Tomàs els 

El Teatre de l’Aurora s’omple de màgia i humor per la 
Festa Major d’Igualada
El prestigiós Mag Hausson, un dels il·lusionistes més virtuosos del país, torna a Igualada amb un espectacle en què els 
espectadors podran triar els números.

hi dóna vida a través del seu 
domini virtuós del gest, utilit-
zant sempre l’humor com a fil 
conductor i estant molt atent a 
la reacció del públic, fent així 
que cada funció sigui única i 
irrepetible.

Funcions, horaris i preus
Les representacions d’Una 
hora amb Hausson es faran 
dimecres 19 d’agost a les 
21:00h; dijous 20 d’agost a les 
22:30h, i divendres 21 d’agost 
a les 21:30h. Els preus de les 
entrades són: 15€ (12€ amb 
els descomptes habituals), 
amb copa de cava inclosa.
Les representacions d’Hotot 

es faran dissabte 22 d’agost 
a les 22:00h; diumenge 23 
d’agost a les 21:15h, i dilluns 
24 d’agost a les 19:00h. Els 
preus de les entrades són: 
15€ (12€ amb els descomp-
tes habituals).
Les entrades es poden ad-
quirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada 
funció. També es poden re-
servar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament el 
dilluns 17, dimarts 18, dime-
cres 19 i dijous 20 d’agost, 
de 18 a 19 h. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

 mòbil

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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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.LECTI-
VA D’ART
Amb Marta Pruna, escultu-
ra; David Ymbernon, pintura; 
Jaime de Córdoba, escultura, 
Marta Ballvé, escultura; Lour-
des Figuera, gravat; David 
Álvarez, 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 
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.

ELS PETITS DIABLES 
D’IGUALADA
Exposició commemorativa 
dels 15 anys del gruo. Foto-
grafies i objectes relacionats. 
Del 18 d’agost al 19 de setem-
bre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

ELS GEGANTS DE 
L’ANY DE LA PICOR
L’exposició explica la histo-
ria dels gegants de al ciutat i 
recorda les vuit parelles que 
avui es consideren “vells”. 
Del 18 d’agost al 26 de se-
tembre a la sala d’exposici-
ons de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

EXPOSICIÓ CENTE-
NARI
Joan Pelfort i Planell (1915-
2003).
Recull de l’obra pictòrica de 
l’igualadí conegut com “el pin-
tor de Montserrat”.
Del 19 d’agost al 6 de setem-
bre al Portal del Llevador.

LES FOTOS DEL NOI 
DE LES FOTOS
Fotografies de Pau Corcelles 
sobre el dia a dia dels Moixi-
ganguers.
Del 19 d’agost al 6 de setem-
bre a la Sala Municipal d’Ex-
posicions.

ARQUEOLOGIA D’UN 
CLIXÉ. Memòria visual i 
emocional d’Igualada
Marilú Martínez-Ruiz i Maria 
Santfores Salla Solà.
Premi IgualArt 2014. 21 gra-
vats que es generen a partir 
de 7 plaques clixé. 
Del 20 d’agost al 13 de se-
tembre a l’Empremta.

IGUALADA PERSONAL
15 personatges igualadins 
expliquen el punt de vista que 
tenen de la seva Igualada 
més personal. 
Del 21 d’agost al 20 de setem-
bre al restaurant Somiatruites.

ANTONIO ARTÉS I LA 
T R A N S F O R M AC I Ó 
D’IGUALADA
Repàs per la Igualada del se-
gle XIX i la transformació que 
va viure com a ciutat. 
Del 21 d’agost al 27 de setem-
bre a la sala d’exposicions del 
Museu de la Pell.

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest és el títol d’una mos-
tra virtual que recull 164 do-
cuments de 54 arxius muni-
cipals, recopilats arran del 
projecte de digitalització dels 
218 arxius municipals de la 
demarcació de Barcelona, 
desenvolupat per la Diputació 
de Barcelona amb els ajun-
taments integrats a la Xarxa 
d’Arxius Municipals.
Els documents estan ordenats 
en sis períodes històrics, del 
1818 al 1949. La factura més 
antiga correspon al pagament 
de 24 pessetes a un impressor 
per haver fet uns documents 
per a l’Ajuntament del Brull. Hi 
trobem tota mena de tipografi-
es i dissenys, i veiem com va 
evolucionant la presentació de 
la comptabilitat.
L’objectiu de la mostra és 
posar a l’abast de tothom, 
interessats, investigadors i 
ciutadans en general, els do-
cuments d’arxius municipals 
de poblacions de menys de 
10.000 habitants que són ges-
tionats pels arxivers itinerants 
del Programa de Manteniment 
de la Xarxa d’Arxius Munici-
pals que coordina l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona.
Aquest conjunt de documents 
comptables deixa veure com 
els empresaris i proveïdors 
del passat sabien ajuntar en 
un mateix paper el rigor i l’ob-
jectivitat de les dades econò-
miques, imprescindibles en 
qualsevol transacció, amb la 
cura en el disseny i la impres-
sió, fent que les seves factu-
res tinguessin alhora unes 
qualitats estètiques més que 
notables i fossin un reflex ben 
clar del seu temps. Però so-
bretot, aquest material és tam-
bé una mostra excel·lent del 

bon treball dels tallers d’arts 
gràfiques de les comarques, 
que no tenen res a envejar als 
establiments més notables de 
la ciutat de Barcelona.
Els arxius de totes les locali-
tats, grans o petites, recullen i 
conserven els documents que 
donen fe de les seves actuaci-
ons quotidianes, amb especial 
cura de les que impliquen un 
ús de les partides econòmi-
ques, per a les quals el pro-
cediment administratiu preveu 
unes garanties formals i uns 
passos ineludibles que que-
den plasmats en els papers 
que podem contemplar aquí.
Al llarg dels segles XIX i XX 
es desenvolupa una tipologia 
molt concreta de documents 
que donen fe de les dife-
rents transaccions econòmi-
ques entre particulars o entre 
aquests i les administracions. 
Factures, rebuts, albarans... 
Es tracta d’un imprès on cons-
ten les dades del proveïdor: 
nom comercial o personal, 
adreça (i més tard telèfon), i 
es deixen els espais a propòsit 
per posar-hi la data i la refe-
rència (tot això, generalment, 
com a capçalera que també 
sol trobar-se al paper de carta 
de l’empresa). Els espais infe-
riors es reserven, en general 
amb format de graella, per in-
troduir els detalls de la trans-
acció: nom dels productes o 
dels serveis adquirits, preus 
unitaris, quantitats, subtotals 

i import total, tot això validat 
amb una firma i/o una marca 
de segell.
Però sobretot, aquests docu-
ments són també unes mos-
tres excel·lents del bon treball 
dels tallers d’arts gràfiques de 
les comarques, que no tenen 
res a envejar als establiments 
més notables de la ciutat de 
Barcelona. Des del document 
més antic, imprès en tipografia 
per la impremta Felipe Tolosa 
de Vic, el 1818, passant per al-
tres de Mataró (Arts Gràfiques 
Tria) o Igualada (Impremta Mi-
randa), Sant Celoni, Vic o l’es-
pectacular disseny cromolito-
gràfic de les Gràfiques Cuscó, 
de Vilafranca del Penedès, 
amb un parell d’impressors 
vestits amb casaques, com 
cavallers del segle XVIII.
Aquest conjunt de documents 
comptables ens deixen veure 
com els empresaris i proveï-
dors del passat sabien ajuntar 
en un mateix paper el rigor i 
l’objectivitat de les dades eco-
nòmiques, imprescindibles en 
qualsevol transacció, amb la 
cura en el disseny i la impres-
sió, fent que les seves factu-
res tinguessin alhora unes 
qualitats estètiques més que 
notables i fossin un reflex ben 
clar del seu temps.
Podeu trobar tota la informa-
ció sobre aquesta mostra a 
www.diba.cat/web/factures-
amb-estil.

La Diputació ha recollit en una mostra 
virtual factures dels segles XIX i XX de 218 
arxius muncipals
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Viatges

Hackesche Höfe, des de la caiguda del Mur, ha 
esdevingut un ocorrent punt de trobada per a 
berlinesos i un excepcional reclam per a visi-
tants. Avui totalment rehabilitat, aquest com-
plex -i els veïns Rosenhöfe i els Haus Schwar-
zenberg- que constitueix el recinte més gran 
de patis closos de tot Alemanya, que va cons-
truir-se a la perifèria sobre l’antic barri jueu 
dels graners (Scheunenviertel), està catalogat 
com a un autèntic monument històric d’Span-
dauer Vorstadt, en el sí de l’antiga fortificació 
medieval d’aquest nom. 
A un pas del Hackeschen Markt, entre els car-
rers Rosenthale i Sophienthale, aquests patis, 
els seus passatges i tots un encadenat d’edi-
ficis de funcionalitat mixta es van inaugurar a 
l’estiu de l’any 1906, després de dos anys de 
construcció,  segons el projecte del berlinès 
Kurt Berndt, un notable representant del  Ju-
gendstil alemany; bo i responent a una inicia-
tiva de consolidar-se com a un conjunt desor-
denat d’edificis d’habitatge, fàbriques, tallers, 
comerços i despatxos   comunicats entre sí per 
una seqüència de passos i patis interiors con-
formant un emplaçament d’uns trenta metres 
quadrats totalment vestits de l’estètica pròpia 

de l’Arquitectura industrial modernista. 
Només accedir-hi, et trobes els patis nume-
rats; així que el primer, l’Endellscher Höfe, i en 
la seva plaça principal, se’t presenta profusa-
ment ornamentat amb bells enrajolats d’es-
malt i mosaics àrabs, dibuixats pel dissenya-
dor August Endell. Més  endavant l’amplitud 
d’aquest espai tancat et descobreix les depen-
dències d’un modern i selectiu cafè-concert 
–el Chamäleon- i d’un cinema, amb diverses 
sales –el Hackeschen Höfe Kino-, entre diver-
sos locals de restauració amb les seves polides 
terrassetes. Un segon pati, alberga el popular 
Theater Hof i una sèrie d’oficines d’arquitectes; 
mentre que, en la resta dels patis proliferen els 
establiments dedicats a l’artesania i al disseny, 
a més de nombroses botigues de roba. L’últim, 
emperò, és una porta oberta a la descoberta 
d’una parada curiosa, el Sophien Club, amb 
un sorprenent aparador d’elaboració i tast de 
cerveses autòctones i, al final, un espectacular 
espai de jocs: el Billardsalon Köh. 
Pertot proliferen, de pati en pati, diversos ra-
cons de rica vegetació i parades per al des-
cans i la tranquil·la contemplació dels artístics 
finestrals i balconades que amb esveltesa s’im-

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Hackesche Höfe, un fantàstic exponent de l’Arquitectura industrial modernista 

posen sobre uns pulcres parterres i uns caprit-
xosos baixos; una suma de circumstàncies que 
fa que els Hackescher Höfe siguin molt més 
que una destinació de moda, o una gran atrac-
ció turística: són un extraordinari i inexcusable 
museu del modernisme berlinès, harmoniosa-
ment cohesionat amb l’espai. 

Descobrir Món                      



Es projecta a Tous •  The imitation game

RAMON ROBERT.-

Durant l’hivern de 1952, les au-
toritats britàniques van entrar 
a la llar del matemàtic, analis-
ta i heroi de guerra Alan Turing 
(Benedict Cumberbatch, a qui 
darrerament hem vist a la tele 
fent de Sherlock Holmes), 
amb la intenció d’investigar 
la denúncia d’un robatori. Van 
acabar arrestant Turing acu-
sant-lo de “indecència greu”, 
un càrrec que li suposaria a 
una devastadora condemna 
per, el que en aquell temps 
es considerava una ofensa 
criminal, ser homosexual. Els 
oficials no tenien ni idea que 
en realitat estaven incriminant 
al pioner de la informàtica ac-
tual. Liderant a un heterogeni 
grup d’acadèmics, lingüistes, 
campions d’escacs i oficials 
d’intel·ligència, ara es coneix 
a Touring per haver desxifrat 

el codi de la indestructible mà-
quina Enigma dels alemanys 
durant la Segona Guerra Mun-
dial. 
Aquesta història personal i 
històrica és explicada en una 
de les millors pel.lícules bri-
tàniques dels darrers anys, 
Retrat intens i inoblidable d’un 
home brillant i complicat, The 
Imitation Game segueix les 
passes d’un geni que sota 
gran pressió va ajudar a es-
curçar la guerra i, conseqüent-
ment, salvar milers de vides. 
Dirigida pel noruec Morten Ty-
ldum amb un guió de Graham 
Moore, la pel·lícula està pro-
tagonitzada pel citat Benedict 
Cumberbatch, així com per 
Keira Knightley, Matthew Goo-
de, Rory Kinnear, Allen Leech, 
Matthew Beard, Charles Dan-
ce i Mark Strong.
La pel·lícula es va rodar a 
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Desxifrant l’enigma

Anglaterra al llarg de vuit set-
manes amb localitzacions a 
Londres, Oxfordshire, Buc-
kinghamshire i Dorset, inclo-

ent una mansió victoriana 
que al seu dia va ser la casa 
de l’escriptor i oficial d’intel·-
ligència naval Ian Fleming, 

gran expert en espies i crea-
dor del personatge de l’agent 
secret 007, James Bond.  

Estrena de la setmana •  Operación UNCLE

RAMON ROBERT.-

Els lectors que sobrepassen 
els cinquanta anys de vida 
segurament recordaran una 
sèrie que va programar Te-
levisió Espanyola a mitjan 
dels anys 60. Es deia Los 
hombres de CIPOL i oferia 
les aventures i peripècies de 
dos espies, un de rus i l’altre 
nord-americà. Mig segle des-
prés, Hollywood li ha tret la 
pols a aquella sèrie i l’ha ac-
tualitzat per a pantalla gran, 
presentant-la amb ostentós 
pressupost de producció.

Agents secrets retrobats
Situada amb el teló de fons 
de la Guerra Freda, Operaci-
ón UNCLE concentra la seva 
trama en els reconeguts per-
sonatges de l’original televi-
siu, o sigui l’agent de la CIA 
Napoleon Solo i l’agent del 
KGB Illya Kuryakin. Obligats a 
apartar les seves diferències, 
ambdós s’uneixen per formar 
un equip que durà a terme 
una missió conjunta per posar 
fi a una misteriosa organitza-
ció criminal internacional, que 
pretén desestabilitzar el fràgil 
equilibri de poder resultant de 

la proliferació d’armes i de la 
tecnologia nuclear. L’única 
pista que tenen és la filla d’un 
científic alemany desapare-
gut, que és la clau per infiltrar-
se en l’organització criminal, i 
han de lluitar contra el temps 
per trobar al científic i evitar 
una catàstrofe mundial.
Dirigida pel britànic Guy 
Ritchie (que va estar casat 
amb Madonna vuit anys),  
aquesta és una adaptació molt  
novedosa de la popular sèrie 
de televisió de la dècada dels 
seixanta. La pel·lícula està 
protagonitzada por Henry Ca-
vill (El hombre de acero) com 
Napoleon Solo i Armie Ham-
mer (La red social) com Illya 
Kuryakin. 

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

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

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



YELMO CINES ABRERA 3D

THE IMITATION GAME
Regne Unit. De Morten Tyldum. Amb Benedict Cumberbatch, Keira 
Knightley, Mark Strong i Charles Dance. Biònic sobre el matemàtic britànic 
Alan Turing, conegut per Haver desxifrat els codis secrets nazis continguts 
a la màquina Enigma. Aquest descobriment va determinar l´esdevenir de 
la II Guerra Mundial. En acabar la guerra, lluny de ser admirat com heroi, 
Turing seria acusat i jutjat per conducta immoral.

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 
les maquinetes dels anys 80, Sam Brenner

1/ OPERACIÓN U.N.C.L.E. (12 anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:30/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 17:30/20:00/22:30

2/Y DE REPENTE TU (16 anys)
Dv. i Ds: 17:15/19:45/22:15
Dg.: 11:30/17:15/19:45/22:15
Dll a Dj.: 17:30/20:00/22:30
2/LA HORCA
Tots els dies: 15:30

3/CIUDADES DE PAPEL (7 anys)
Dv. i Ds: 18:00/20:10
Dg.: 12:00/18:00/20:10
Dll a Dj.: 18:00/20:10
3/LA CASA MÁGICA (apta)
Tots els dies: 16:00
3/ANTMAN (7 anys) 
Tots els dies: 22:40

4/MISION IMPOSIBLE (apta)  
Dv. i Ds: 17:00/19:40/20:20
Dg.: 11:40/17:00/19:40/20:20
Dll a Dj.: 17:00/19:40/20:20

5/INSIDE OUT
Dv. i Ds: 15:45/18:00/20:15
Dg.: 11:40/15:45/18:00/20:15
Dll a Dj.: 15:45/18:00/20:15
5/JURASSIC WORLD
Tots els dies: 22:30
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6/EXTINTION (7 anys)
Dv i Ds.: 15:30/17:45/20:00/22:15
Dg.: 11:50/15:30/17:45/20:00/22:15
Dll. a Dj.: 15:30/17:45/20:00/22:15

7/LOS MINIONS (apta)
Dv i Ds.: 15:45/17:45
Dg.: 11:50/15:45/17:45
Dll. a Dj.: 15:45/17:45
7/TED 2 (16 anys) 
Tots els dies: 19:40/22:00

8/ PIXELS (7 anys)
Dv i Ds.: 15:50/18:10/20:20
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:20
Dll. a Dj.: 15:50/18:10/20:20
8/ AHORA O NUNCIA (12 anys)
Tots els dies: 22:40

IGUALADA

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

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
NUESTRO ULTIMO VERANO 
EN ESCOCIA (Premi del públic 
Seminci Valladolid)
Dissabte i Diumenge: 18:00
THE IMITATION GAMES 
(Nominada a 8 Oscar) 
Dissabte i Diumenge: 19:40

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI SALA PETITA

TANCAT PER VACANCES

15:30/17:45/20:00/22:1515:30/17:45/20:00/22:15
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Descarrega’t l’APP de 
la comarca GRATIS

GuiaAnoia.cat és una app per a  
mòbils existents en el mercat 
(Android, ios i windows phone i 
blackberry) i tauletes. De descàrre-
ga gratuïta per a tots els usuaris 
(anant directament a internet) 
amb notícies i informació comer-
cial destacada del conjunt de 
l’Anoia. És  una eina innovadora i 
potent de promoció econòmica i 
turística per al nostre territori.

Descarrega’t l’APP 
gratuïtament 

o ves a la web 
www.guiaanoia.cat

Notícies, agenda 
cultural, punts 

d’interès a visitar, 
comerços....

Tota la informació de la 
comarca a la teva butxaca!



Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica i de la salut i psicoteràpia.

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Guia de la salut

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

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

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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Realment sóc addicte?

La paraula addicte prové 
del llatí addictus que era 
l’esclau per deutes i l’ad-
dicte passava a ser esclau 
del seu deutor. És a dir la 
persona passa a ser esclava 
d’alguna cosa, ja sigui d’un 
comportament, d’una 
substància etc ..

No sempre és fàcil ado-
nar-se, un mateix, que 
necessita alguna substàn-
cia o conducta per fer dife-
rents activitats. Una de les 
coses que un pot saber si és 
addicte és si un seria capaç 
de fer una activitat sense 
aquesta substància, per 
exemple, si un seria capaç 
de sortir a ballar en una dis-
coteca sense beure, encara 
que si sigui capaç d’estar 
sense beure mesos si no 
va a la discoteca. Aquest 
és un exemple simple per 
saber si un és addicte o no. 
Una altra preguntes és el 
perquè d’aquesta neces-
sitat, que és el que no pot 
fer la persona sense la con-
ducta addictiva. Quan algú 
comença un consum per a 
ell li és d’utilitat encara que 
no sigui sempre la més 
adequada.

En teràpia el que busquem 
és aquesta utilitat que cada 
individu li fa l’addicció per 
poder treballar amb ella 
i buscar alternatives més 
sanes per superar les pors 
o problemes que poden 
suplir les addiccions.
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Josep Búrria Casulleras morí 
cristianament el dia 8 d’agost, 
a l’edat de 83 anys. La missa 
exequial per a la seva ànima, 
va tenir lloc dilluns passat, a 
l’església de la Sagrada Fa-
mília. Va presidir-la l’escolapi 
P. Ramon Novell, amic de la 
família. Anà acompanyada de 
música i cant. Una lectura la 
feu la Rosa, germana del di-
funt. Dos fills llegiren sengles 
comiats. Mentes la nombrosa 
assistència, al final de la ceri-
mònia, cantà el “Rosa d’abril” 
(Virolai) els fills i néts diposi-
taren unes vermelles roses, 
damunt del taüt. 
Llegim un dels comiats:
“Hola pare:
Els  darrers dies quant veníem 
a veure, et preguntàvem: Com 
estàs pare?
Ens deies...Vaig fent.
La realitat, però era ja molt di-

ferent.
Te’n adonaves que la vida se¡t 
anava esmicolant molt de pre-
sa... i li deies, a cau d’orella, a 
la mare que et semblava que 
aviat la deixaries.
Vas encertar de ple quan vas 
conèixer a la mare, la teva Es-
perança!
Vàreu caminar junts des de 
molt jovenets, i el vostre amor 
ha perdurat fins al final, tant en 
els bons moments, que han 
estat molts, com sobretot al 
final, quan la mare t’ha cuidat 
en una proba d’amor realment 
extraordinària.
No podies trobar millor “pare-
lla de ball” per fer el camí de la 
teva vida.
En aquest camí anàvem apa-
reixent nosaltres: els Miquel, 
Pep, Roser, Cèlia i el Jordi. 
Vàreu voler una família ben 
nombrosa.

En el traspàs de Josep Búrria
Tanmateix, tota aquesta llavor 
de vida t’ha portat a ser avi 
de deu néts: Marc, Nil, Ber-
nat, Laia, Carla, Clàudia, Roc, 
Pau, Adrià i l’Eugeni.
Ens has tingut a tots al teu 
costat fins el darrer moment, 
com si esperessis que no hi 
faltés cap dels teus fills al 
teu voltant, per dir-nos l’últim 
adéu. Pare, estem orgullosos 
de pertànyer a la gran família 
que has sabut crear i fer créi-
xer, juntament amb la mare i 
sempre estaràs en un raconet 
del nostre cor.
Et volem acompanyar i et 
volem mostrar l’amor que et 
tenim amb aquest petit gest, 
portant a la mà una rosa com 
símbol de la nostra estimació.
A reveure, Pare!!!.”
Rebin tot ells el nostre sentit 
condol!

Josep Elias i Farré

Per a ajudar-nos a pregar: la 
preparació a la meditació
Avui la paraula «meditació» ex-
pressa realitats molt diferents. 
Està esdevenint un mot ge-
nèric amb interpretacions ben 
distintes. Nosaltres aquí ente-
nem per meditació una forma 
de pregària que gaudeix d’una 
llarga tradició en l’Església. És 
una pregària en presència de 
Déu, un Déu proper que ha 
parlat i s’ha comunicat espe-
cialment en Jesucrist. La me-
ditació afecta tota la persona, 
car demana actituds corporals, 
mentals, afectives i sensorials. 
Fonamentalment és un do que 
rebem.
El que més destaca, ja en la 
mateixa paraula «meditació», 
és la ment, la reflexió, el pen-
sament, que condueixen l’orant
a afectes i sentiments que po-
den arribar a decisions de la 
voluntat i fins a propòsits con-
crets. L’activitat mental no és el 
més important, sinó sentir in-
ternament, com diu sant Igna-
si en la segona anotació dels 
Exercicis espirituals. «El que 
omple i satisfà l’ànima no és 
saber molt, sinó sentir i assa-
borir les coses internament.» 
La meditació té dues prepara-
cions: la remota i la pròxima.
La preparació remota consta 
de tres elements:
— La determinació de dedicar-
hi un temps i poder-lo concre-
tar.
— Saber més o menys la ma-
tèria que es pensa meditar, que
generalment serà de la Sagra-
da Escriptura, o de textos de 
l’Església, o de mestres espi-

rituals.
— Mantenir una disposició po-
sitiva i esperançada.
La preparació pròxima consta 
de quatre elements:
— Cercar el lloc adequat per a 
meditar.
— Cercar la postura del cos.
— Estar atent per un breu 
temps al ritme de la respiració 
per tal d’anar asserenant l’es-
perit.
— Començar la meditació amb 
un acte de fe en la presència 
de Déu en nosaltres, en el 
nostre interior, com a temples 
que som de l’Esperit Sant, tot 
oferint al Senyor les nostres 
actituds, pensaments i desitjos 
per tal que vagin dirigits a ell en 
amor i humilitat.
Aquests aspectes de la pre-
paració són flexibles segons 
les situacions personals i molt 
adaptables al que estem vivint.
Normalment la preparació ga-
ranteix en part la bona marxa 
de la meditació i ajuda a supe-
rar la dispersió.

Jesús Renau

Ha mort cristianament el passat dimecres dia 12 d’agost a l’edat de 15 anys

Els teus pares: Jaume i Natàlia; germans, Jaume i Bernat; 
avis, tiets, cosins i demés familiars,

 ho fem saber a llurs amics i coneguts. 
L’acte de comiat tindrà lloc avui divendres 

dia 14 d’agost a les 10h a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Carmen Ollé Díaz-Guerra

Igualada,  agost de 2015Funerària Anoia S.L.

En record de

Montserrat Sans i Renom

Els seus �lls, néts i besnéts la mantenim 
present en el nostre record i volem agrair
 la vostra assistència a la missa que es va 

celebrar el dijous dia 13 a la Parròquia 
de la Sagrada Família d’Igualada.

Igualada, agost de 2015

1r. Aniversari

Vídua de Joan Ribas i Carulla

Morí cristianament l’agost de 2014

Morí cristianament el  14 d’agost de 2009

Tota la família i amics et 
portarem sempre en el nostre record.

Joan Margets Freixas

Igualada,  agost de 2015

6è aniversari



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

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El gourmet
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

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

Restaurant

 
Preparació:

Ingredients (2 persones)
  

  
   

Rissoto amb llimona i farigola

160 g d'arròs

1 ceba gran

25 ml Nata liquida

Vi blanc

1/2 l brou de verdures suau

El suc de 1/2 llimona

Farigola

Oli d'oliva 

sal

Comença pelant i picant les ceba molt �na. Ofega en una cassola 
de fons gruixut amb una mica d'oli d'oliva.

Quan la ceba estigui transparent, afegeix la farigola i deixa 
caramelitzar/cuinar durant 10 minuts a foc lent-mig, remenant
de tant en tant.

Afegeix l'arròs i remena bé, incorpora el vi blanc i puja el foc 
perquè l'alcohol s'evapori, sense deixar de remenar.

Baixa el foc i comença a incorporar el brou, a poc a poc, a mesura
que l'arròs el vagi absorvint, sempre sense deixar de remenar. 
Recorda que la clau del rissoto és el midó que el mateix arròs va 
alliberant mentre ho remenem, per tant, com més voltes li donis,
més cremós quedarà al �nal.

Cap al �nal de la cocció (entre 18-20 minuts), incorpora la nata,
25 ml de nata líquida líquida i el suc de llimona.
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CONFIDENCIAL
Jordi Puiggròs.-
El moviment falconer està fent 
forat a l’Anoia. Malgrat que ja fa 
molts anys que existeixen els 
Falcons de Piera, una de les 
colles més antigues del país, ha 
estat en els darrers quatre anys 
que han aparegut noves forma-
cions a Vallbona, Capellades 
i Vilanova d’Espoia. De forta 
implantació a tot l’àmbit Pene-
dès, el món falconer comença 
a ser un convidat habitual en 
moltes festes majors. A Cape-
llades existeix una colla des de 
fa tres anys, amb una nodrida 
presència de falconers de totes 
les edats. Ara que és Festa 
Major al poble, actuaran dues 
vegades. En parlem amb el seu 
president, Albert Morant.

Per què va decidir impli-
car-se, a fer falcons?
Sincerament, el detonant va 
ser la meva filla. Sempre havia 
volgut fer castells, i com que 
feia poc que havia nascut una 
colla a Capellades, ens hi vam 
apuntar tota la família. Ha estat 
un gran encert. 

A l’Anoia hi ha moltes colles. 
Per què?
Bé, hi ha hagut algunes escis-
sions, i d’un lloc a l’altre s’han 
anat creant noves colles en dife-
rents pobles del sud de l’Anoia. 

També és veritat que això ha 
ajudat a que cada vegada 
s’apunti més gent. Hi ha ganes. 
No només es tracta de fer figu-
res, que també és una manera 
de fer esport. També fem activi-
tats durant l’any, i es creen vin-
cles d’amistat.

Hi ha qui diu que els falcons 
són com la segona divisió 
dels castells. Està d’acord 
amb això?
No ens agrada que ens com-
parin amb el món casteller. 
Els castells són una disciplina 
concreta, que tracta de crear 
estructures humanes enlaire, 
verticals, mitjançant pilars, 
torres... Nosaltres també fem 
algun pilar, però en els falcons 
prima la plasticitat de les figu-
res que fem, la seva vistosi-
tat i diversitat. L’estètica de la 
figura, la seva sincronització. 
Això ens fa diferents dels cas-
tells, tot i que en compartim 
alguns elements com la faixa, 
per exemple. Els topalls també 
són diferents. De tota manera, 
molts de nosaltres col.laborem 
amb colles castelleres. S’ha de 
fer pinya entre tots. 

Els falcons donen més aire a 
la creativitat?
Sense cap mena de dubte. No 
estem obligats del tot a fer les 

coses d’una manera concreta, 
rígida. Dues persones ja poden 
fer una figura, i, de debó, hi 
ha moltes maneres d’aconse-
guir-ne una que sigui bonica, 
vistosa. Imagina’t si hi ha més 
gent. És espectacular.

Les actuacions són bàsica-
ment a l’estiu, però entreneu 
tot l’any?
Sí. No parem mai, només uns 
quants dies per Nadal. Hi ha 
gent que se’ns enfada quan 
deixem de fer assajos, perque 
agrada molt, no només és entre-
nar-se i prou. La primera actua-
ció que fem cada any és pels 
volts de Santa Bàrbara, que 
és un compromís que teníem 
amb un molt bon amic que ens 
ha deixat recentment, en Peric 

Fa poc la porta de vidre de l’en-
trada a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí va aparèixer 
destrossada. El curiós és que 
es va fer de matinada i des de 
dins. Un acte vandàlic o intent 
de robatori. Curiosament ningú 
va trobar res a faltar, ni va sonar 
l’alarma. Uns diuen que podria 
ser algú que coneixia la casa. 
Altres que algú o alguns van 
entrar per alguna raó i quan van 
voler sortir van trobar la porta 
bloquejada. Però sembla que 
ningú va adonar-se del soroll. I 
això que se’n va fer molt i era de 
nit. Com no hi havia res més a 
mà, la porta es va trinxar a cops 
d’un extintor, ja que el vidre és 
especialment resistent. L’al-
caldessa no para d’ensurts. El 
ple revoltat i ara misteris per 
especular. El cap de la policia 
municipal, l’inspector en cap i la 
policia científica treballen per 
esbrinar-lo. La patrulla que feia 
tasques de seguretat ciutadana 
va adonar-se dels fets a les 5 de 
la matinada. Tothom entén que 
a aquelles hores no són per fer 
gestions administratives. De 
moment només se sap com van 
sortir. Ni com es va entrar. Ni per 
què, ni qui. Potser eren fantas-
mes.

Maese. Després ja venen les 
actuacions, que sobretot es 
concentren a l’estiu. 

Creu que el món falconer ja 
és conegut, a l’Anoia?
Prou conegut encara no. Falta 
encara fer una mica més de 
difusió, del fet falconer. Ara 
estem intentant que els fal-
cons, com va passar amb 
els castells, siguin declarats 
també patrimoni immate-
rial de la Unesco. Això ens 
podria ajudar molt. Pel que fa 
a la nostra entitat, recentment 
hem signat un conveni amb 
l’Ajuntament d’Igualada, que 
també ens serà molt positiu. 
Però encara queda molt camí 
per a recòrrer i molts pobles 
per conèixer.

No em negarà que a Cape-
llades sí que us heu fet un 
lloc.
Mica en mica. Mirem d’ac-
tuar sempre que hi ha actes 
destacats al poble, com a 
entitat capelladina que som. 
Sempre hem intentat ajudar. 
El que ens falta és un local 
social, un lloc on poder assa-
jar amb més solidesa. Estem 
una mica en precari, en això. 
A veure si amb el canvi de 
govern a Capellades és pos-
sible. Ho intentarem.

4 paraules amb... Albert Morant
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Secadors 
EXALTA Italia

Oferta: 25€

Escuma Wella

14,50€ 
i 12,50€

Planxes
EXALTA Italia

OFERTA: 25€ 

OFERTA!!!
Escuma Schwartzkopf
Silhouette Extra Forta 500 ml

9,90€

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

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

21,50€

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

INTENSIVE REPAIR  200 ml

14,30€


