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Només a Igualada hi ha 1.152 usuaris. En total, hi ha 15 municipis amb usuaris registrats
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anoiencs, usuaris
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Capellades, primer
municipi de l'Anoia
en desplegar la
pancarta de l'ANC

COMARCA
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L'incendi d'Òdena,
objecte d'estudi
pels experts

COMARCA
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Pujalt inaugura
el seu nou Centre
Cultural
Cercavila tradicional de Festa Major, a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Joan Guasch.

Molt ambient en una participada
Festa Major d'Igualada

P08

· PIERA C/Piereta, 44

Tel. 93 776 07 02

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12

Tel. 93 805 13 46

· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4

CENTRE VISIÓ GRUP

Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77

Promoció vàlida per graduacions compreses en el rang d’estocatge dels proveïdors vistasoft. són lents monofocals bàsiques, orgàniques 1.5 blanques.
Muntures de la col·lecció especial per la promoció de les marques exclusives Opticalia: Pepe Jeans, Trendi, Pull and Bear, Amichi i Devota & Lomba.
Promoció vàlida des del 31/08/2015 fins el 31/12/2015. Les lents de les ulleres han de tenir la mateixa graduació.
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Es diu, es comenta...
Xavier Garcia-Albiol, candidat del PP a les eleccions
del 27 S, ha declarat que “És factible un pacte per frenar la independència” I també que “no agrada el que
és políticament incorrecte, però jo tinc una línea que no
canviaré. Està en risc l’estabilitat social i política de Catalunya i la resta d’Espanya”. Ningú pot tenir dubtes del
que defensa.

Zaida Cantera, comandanta retirada de l’Exèrcit de Terra que va haver de plegar per les denúncies fetes als
seus superiors, va dir a Twitter “em van amenaçar, a mí
i a la meva família. Van assetjar-nos, humiliar-nos... van
falsificar...El ministre ni em va atendre. No sóc del PP, ni
corrupta”. Potser que ja no sigui militar en actiu, però és
valenta igual.

Ramon Espadaler, candidat d’UDC, veu “preocupant la
incapacitat del PSC a persuadir al PSOE” i critica que
“donin un pas enrere i abandonin la lluita pel dret a decidir”. Ningú no entén que se’n sorprengui, perquè sempre
han fet el mateix.

Gaspar Llamazares, el dirigent d’IU, que havia estat
diputat al Congrés, va dir en el mateix mitjà: “Ningú del
ministeri em va trucar, ni per telèfon, arran de l’agressió
que vaig patir a Madrid. Clar que ja no era ni diputat, ni
imputat.” Fina ironia.

Manuel Delgado, antropòleg que va a les llistes de la
CUP ha dit que “Si en Raül Romeva fos d’esquerres no
aniria a la llista de ‘Junts pel sí’. Com tampoc en Lluís
Llach”. En canvi no veu incompatible que Lluís Rabell
es declari independentista i vagi a la llista de ‘Catalunya
Sí que es Pot’. Si d’una forma o altra la presidència de la
Generalitat depèn d’alguna cosa més que dels vots de
‘Junts pel Sí’, estic segur que Artur Mas no serà president, perquè Mas i Rajoy són el mateix, més democràtic,
però el model de societat que representen és el mateix”.

Ricardo Sixto, diputat d’Esquerra Plural, portaveu en la
comissió d’Interior, va anar més lluny. Va qualificar les
explicacions del ministre de “milonga” i ha sol·licitat que
li entreguin els 400 twits per “conèixer de primera mà
i de forma concreta els arguments” perquè “a Rato no
se’l veia gaire preocupat al seu iot a Mallorca o quan es
passeja en Vespa per Astúries”.
Joan Ribó, alcalde de València, està tombant totes les
decisions que havia pres Rita Barberà. Ha iniciat la conversió en zona per a vianants del centre històric de la capital, ha tornat a permetre manifestacions a la plaça de
l’Ajuntament, paga deutes socials, reconeix les víctimes
del metro i ha derogat el pla d’enderrocar 1.600 cases
al barri del Cabanyal. Ja ha autoritzat les llicències de
rehabilitació i ha llançat un pla d’emergència, que inclou
la neteja i incrementar la vigilància policial en aquesta
barriada popular.

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, va dir al
Congrés que la controvertida reunió amb Rodrigo Rato
del 29 de juliol, al seu despatx del ministeri, “mai hauria d’haver transcendit. La cita amb l’exvicepresident del
Govern és perfectament normal. Una de les moltes que
tinc amb desenes i desenes d’altes personalitats preocupades per la seva seguretat”. La majoria ha d’anar a la
policia, però es veu que és una qüestió de nivells. Ací no
Carolina Marín es va proclamar per segona vegada
val allò de tots iguals davant la llei.
campiona de Badmington a Jakarta. Però a l’hora del
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha declarat so- lliurament de premis l’himne espanyol va ser una versió
bre el tema que “No aconseguiran que ens resignem a cantada, amb lletra escrita per José Maria Pemán el
la seva corrupció, ni al seu maltractament i menyspreu 1928 pel General Primo de Rivera i que també es canconstant a la ciutadania. Sembla que aquest govern re- tava durant el franquisme, però que mai ha estat oficial.
serva un tracte de favor... per als estafadors”. Se li entén També va passar el 2011 quan el ciclista Alberto Contador va guanyar el Giro a Milà. El ministeri d’Assumptes
tot.
Exteriors només han formulat una queixa.
Íñigo Errejón, secretari polític de ‘Podemos’, ha acusat
el ministre “de burlar-se de la intel·ligència dels ciuta- El 2003 Juan Antonio Gómez Angulo, que era secredans” Creu que “al ministre l’obliguen a dir coses que el tari d’Estat per l‘Esport en el govern de José María Azfan posar vermell a ell mateix. Parla d’unes amenaces nar, va ordenar que els tenistes es retiressin de la pista
rebudes per Twitter quan resulta que no tenia Twitter” I quan en la final de la Copa Davis, que es celebrava al
ha insistit en la necessitat que el titular d’Interior per què Melbourne Park d’Australia van fer sonar l’himne de Ris’està “comportant com un majordom d’un imputat per ego, que era el de la República. Naturalment situacions
corrupció. Si és per afinitat personal, perquè li deu favors “ben diferents”.
o perquè li ha de comprar el silenci”.

El personatge de la setmana
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La il.lusió dels
alcaldes
En dies de Festa Majors els alcaldes guanyen visibilitat i proximitat amb els ciutadans. Van pel carrer. Miren de parlar amb tothom. Estrenyen mans.
Reparteixen somriures, petons i abraçades. Però
sobre tot se’ls veu il·lusionats. Estan de festes.
Les que ells i els seus equips han organitzat. I esperen que tot surti bé. Miren el cel amb por per
la pluja. Valoren amb preocupació si les seves
actuacions i decisions són ben acceptades pels
ciutadans. I es treuen un pes de sobre quan les
festes s’acaben i poden tornar al quefer ordinari.
Ja no tenen necessitat de sobreactuar.
Durant la resta de l’any han de barallar-se amb
el pressupost, amb els procediments administratius i les dificultats per complir les promeses que
van fer quan van accedir al càrrec. Els seus col·
laboradors a vegades superen les expectatives i
d’altres els defrauden. I sempre pensant en el que
dirà l’oposició. Sabent que per renovar el mandat
hauran d’haver nodrit la llista d’acompliments, que
malauradament, massa sovint, només es visualitzen amb obres municipals i en els diners aconseguits d’altres organisme i organitzacions.

No es pot fer per obligació, perquè són molts
els disgustos i desenganys. Moltes les hores
perdudes. Moltes les enemistats que es conreen. Sovint de forma soterrada que només
veuran la llum quan deixin el càrrec.
Alguns es posen a fer aquesta feina, especialment en pobles petits, perquè algú ho ha de fer.
Gairebé per aquiescència de tothom. No deixen
la seva feina i treuen hores d’on sigui, per tal de
fer aquest servei a la comunitat. Altres, pensant
en una carrera política. Potser tenint com objectiu
càrrecs de més rellevància a nivell nacional. Però
tant el que no vol pensar més enllà del seu poble,
com el que fa servir el càrrec com a trampolí per
responsabilitats més grans, aquest és un càrrec
de proximitat. I s’ha de fer amb il·lusió.
No es pot fer per obligació, perquè són molts els
disgustos i desenganys. Moltes les hores perdudes. Moltes les enemistats que es conreen. Sovint de forma soterrada que només veuran la llum
quan deixin el càrrec. Per molt que s’hi esforcin,
mai ho faran bé per a tothom. Sempre hi haurà
un perjudicat o algú que no li agradarà la forma
en que es fa qualsevol cosa, per insignificant que
sigui. I d’allò en faran la justificació del seu enuig,
més sovint fruit de l’enveja que d’un greuge real.
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Editorial

Salvador Serra
L’igualadí Salvador Serra, de 66 anys d’edat, és a punt de complir el seu gran repte: caminar des de Berlin fins a Santiago de
Compostela, després de 4 mesos de recorregut i 3.200 quilòmetres a les seves espatlles. No és la primera vegada que aquest
íntrepid igualadí en fa una de grossa. Fa poc, ja va caminar des
de Roma a Santiago: 2.832 quilòmetres en 105 dies. Podeu llegir
la seva aventura a berlinsantiago2015.blogspot.com.es
Ànims, Salva!

I el mateix passa amb els regidors. Tan si són dels
equips de govern com de l’oposició. El sistema
democràtic municipal té aquesta avantatge. Els
que hi ha als escons del municipi són gent del poble. Són elegits per col·lectius ben definits. Però
quan accedeixen al càrrec ens representen a tots.
Per això, malgrat els errors que puguin fer, mereixen un respecte, sempre que facin la seva feina
amb honestedat i il·lusió.
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Opinió
PERE ESCOLÀ
JAUME SINGLA

Perquè em dóna
la gana!
Ara és el moment de donar a tothom arguments per a votar el 27S, amb coneixement de causa. No hi fa res la manca d’arguments i desqualificacions dels unionistes
que anuncien catàstrofes siderals “en el hipotético caso de una Cataluña independiente”, nosaltres hem d’explicar-nos.
El primer que ens diuen és que si sortim
d’Espanya no podrem ser a Europa. Fals!
És ara que no som a Europa. Qui hi és, és
l’Estat Espanyol que diu representar-nos.
El camp català, per exemple, és molt treballat. Amb explotacions familiars petites que
conreen varietats d’alt valor, on hi tenim denominacions d’origen de molts productes i
donant feina a molta mà d’obra. En canvi
ens representen a Europa gent vinculada
a agricultures latifundistes, amb poca mà
d’obra i produccions on prima la quantitat
per damunt de la qualitat.
També ens diuen que fora d’Espanya no
tindrem pensions. Tenint en compte que
en només quatre anys l’Estat s’ha gastat la
major part del fons de pensions -que era de
80.000 milions d’euros- el PP no hauria de
dir aquestes coses. Encara menys quan la
ràtio treballadors/pensionistes és més favorable a Catalunya que al conjunt d’Espanya
i que els sous a Catalunya estan per damunt
dels sous al conjunt de l’Estat.
Tots els estudis seriosos diuen que una Catalunya independent podrà pagar pensions
més altes als seus jubilats. A banda que, si
hom no renuncia expressament a la seva
nacionalitat espanyola, no la pot perdre en
raó de veïnatge. Per tant, aquell ciutadà que
vivint a Catalunya vulgui seguir sent espanyol i cobrar la seva pensió d’Espanya, ho
podrà fer perfectament.
Quan l’Estat castiga Catalunya retallant inversions, ens està castigant a tots els ciutadans -independentistes o unionistes- que
hi vivim. L’espoli fiscal que pateix Catalunya
afecta a tots els que hi vivim, sigui quin sigui
el nostre origen o la nostra forma de pensar.
Arguments, com veiem, n’hi ha molts, tots
prou sòlids i per tant ho tenim molt fàcil
per a convèncer qualsevol indecís que coneguem, però jo molt sovint m’inclino per
donar un argument que em sembla prou de
pes i prou contundent: Vull la Independència
de Catalunya perquè em dona la gana!
O es que les persones lliures hem de donar
explicacions dels nostres sentiments, els
nostres anhels o el nostre projecte vital?

Berlin Santiago 2015
L’igualadí Salvador Serra Guarro ha realitzat una nova
proesa. El matí del 12 de maig sortia d’Igualada i penjava a les xarxes socials la seva foto davant de l’estàtua de Neptú a la Plaça del Rei. Duia una motxilla de
10 Kg. Una samarreta blava on hi deia “Berlin – Santiago de Compostela 2015”, la petxina típica i el somriure
que sempre l’acompanya. Anava a l’aeroport de Barcelona per trobar-se amb Antonio Aladrén Simon, de
Saragossa, per marxar plegats i començar l’aventura.
Els dos són, si fa o no fa, de la mateixa edat. Ambdós
s’havien conegut fent ja el Camino. Però volien allargar-lo. Trobar nous camins i viaranys. Posar-se nous
reptes. Jubilats, però plens de força i d’idees. Carregats d’il·lusió i poc equipatge. Saben que tots els camins sempre surten de casa i porten a on vols.
Davant de la porta de Brandmburg, Salvador es feia
una foto amb la bandera d’Igualada. Se’l veia segur. Ja
havia fet totes les rutes espanyoles del camí de Sant
Jaume. El 2011-2012 havia anat de Roma a Santiago
de Compostela, caminant durant cinc mesos. El camí
de Sant Jaume l’atreu. Confessa que això li ve de quan
treballava. Veia peregrins pel nord d’Espanya i pensava que ell mai no seria capaç de caminar tant. I quan
es va jubilar, va intentar superar aquesta por. I “el camí
em va enganxar de tal manera que no he parat des
de llavors. El camí de Sant Jaume et fa veure que no
necessitem gairebé res per viure, més que un parell de
sabates i una llauna de tonyina”.
El seu company Antonio també palesava els motius
pels que també volia fer aquesta llarga caminada.
Pel seu passat professional - representant sindical de
CCOO en el grup BSH - l’octubre del 2012 va haver
d’anar a la seu de l’empresa. Estava ubicada a pocs
metres d’aquesta mítica porta. Allà hi va veure la separació entre les dues Alemanyes. Però també del capitalisme i el comunisme. Va veure les creus dels que van
morir per travessar el Mur, els senyals que recordaven
on havia estat la divisió i també les del Camino. I es va

proposar sortir d’allà i enganxar-se amb qui tingués la
mateixa fal·lera, el volgués i l’entengués.
Més de quatre mesos i 3.200 quilòmetres caminant
plegats ajuden a forjar una bona amistat. Superant
les penúries del camí. Les inclemències del temps. El
fred i el calor. Les bones estones descobrint llocs on
aixoplugar-se. On menjar. Però sobre tot enriquint-se
en conèixer a molta gent de cultures diferents. Alguns
perquè caminaven al seu costat una part del trajecte.
Altres perquè els obrien la porta de casa seva. I molts
seguint-los pel Facebook, mirant amb els seus ulls vivències, paisatges, pobles i monuments.
Quan van deixar França per entrar a Espanya el camí
va ser més transitat. Fins aleshores pocs eren els caminants, però molts els que els encoratjaven. En el
camí fet per terres hispanes altres peregrins, però tots
s’admiraven que vinguessin de tan lluny. A Astúries el
dia 96 de caminada, a Piñuares a Isla, en Salvador va
voler trepitjar la sorra de la platja. I una ampolla mal
trencada li va fer un trau al peu. Van haver de posar-li
punts. El que no havia passat en 2700 Km arribava
ara. I va estar a punt de fer-lo abandonar.
Els primers dies la ferida molestava molt. El mal era punyent. I va superar el mal moment, per la proximitat del
final (quedaven “menys de cinc cents quilòmetres”) així
com els ànims de l’Antonio i de tots els que el seguien
per internet i pel camí. A Villaviciosa li posaren l’injecció
del tètanus i ja va fer 41 kilòmetres pels camins envoltats de boscos.
I el calendari previst inicialment s’ha complert. És previst que arribin a Santiago el proper dimecres 2 de setembre. Una nova abraçada a l’Apòstol. Com deia l’Antonio “el camí més llarg és quedar-se aturat”. I aquests
dos amics han demostrat, una vegada més, que no hi
ha res impossible, si s’hi posa voluntat i un xic d’eixelebrament. Aquell que fa possible fer coses, perquè no
sabien que eren impossibles.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

A peu pla.

Destrucció d'arxiu
confidencial
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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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cartes al director
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.

Carta oberta a l’alcalde
d’Igualada sobre els
noms de carrers
••FRANCESC ROSSELL/ J. ELIAS i FARRÉ

Benvolgut Sr. Alcalde,
Per tal de donar més relleu, importància i visibilitat a les dones que han
tingut un paper destacat en la vida cultural, social i empresarial igualadina i
ja que en el nomenclàtor dels carrers
igualadins està mancat de noms de
dona i per donar-hi presència en diversos vials, proposem els següents
noms: Marina Jorba Tomàs (artista de
circ i cofundadora del circ Raluy), l’empresària Sita Murt i Francès i la Josefina Rigolfas Torras, insigne intèrpret i
professora de música de moltes generacions d’igualadins i igualadines.
Ara és un moment molt oportú ja que hi
ha vials sense nom, com el carrer nou
entre la plaça de Cal Font i el carrer del
Clos i els dos carrers del darrera del
Viu B 2.
Us fem aquesta proposta per tal que
la tingueu en compte en l’assignació
de noms a nous vials.

La polèmica
està servida

•• JOSEP ELIAS i FARRÉ

El debat ja està encetat. Es discuteix la
preponderància que Sant Bartomeu ha
de tenir en la Festa Major d’Igualada.
Com que és un tema ciutadà i tothom
hi pot dir la seva, permeteu-nos poder
fer-hi unes consideracions.
Sembla que Igualada - segons opinaven alguns historiadors - adoptà el
patronatge de Sant Bartomeu, tota vegada que era ja l’advocat dels adobers.
Tal era la munió de gent que aquell dia
no treballava, que pràcticament tota la
ciutat feia festa. Així es convertí en la
Festa Major d’Igualada, i no sols en la
d’uns agremiats blanquers. O sia que,
es vulgui o no, l’origen de la Festa té un
caire religiós irrefutable. Cal saber d’on

es ve i no perdre les identitats.
La festa de Sant Bartomeu, s’escau el
24 d’agost. Cada any se celebrava en
aquesta data. I, l’endemà, dia de Sant
Faust, també era festiu i no laborable,
eren.doncs, dos dies festius seguits.
El fet d’establir la Festa Major en un
dia diferent cada any, no fou pas per un
caprici municipal, sinó que va produïrse “ per imperativo legal”, quant la llei
laboral només permet fer dues festes
locals cada any. Resulta que a Igualada, una ja és la del Sant Crist. L’altra
es la de la Sant Bartomeu. Això fa que
es perdi la de Sant Faust. Una solució
fou fixar la Festa Major el dilluns més
proper al 24 d’agost. D’aquesta manera, sempre es tenen tres dies de festa:
dissabte, diumenge i dilluns. Sembla,
doncs, una cosa raonable, atenent-se
a la “legalidad vigente”... La pròpia Església ha traslladat algunes festivitats
a diumenge, com és el cas del Corpus.
No és vàlid eludir a temps dictatorials
totes les coses. En aquella època es
tendia a realçar tot el que era religiós.
Fins i tot, en els programes, es detallaven els actes religiosos separats dels
populars o profans.
Des de l’època postconciliar s’han
restringit les manifestacions processionals, havent-se respectat les desfilades de Setmana Santa, per la idonietat dels pobles que, ancestralment,
les celebren i les preserven.El motiu
d’aquesta tendència conciliar és evitar
possibles i desmesurades pràctiques
de veneració. a simples imatges concretes, amb perill d’arribar a unes pràctiques idolatres.
Recuperar tradicions no està malament, però això no vol dir pas que
s’hagin d’imposar a tothom. Cert és,
també, que ningú està obligat a assistir
o participar en tots els actes de la Festa Major. No tothom ha d’anar a ofici,
a l’exhibició castellera, o a visitar les
barraques...
Referent a l’actitud de l’Ada Colau sobre la seva assistència, o no a la Missa de la Mercè, hauríem de dir que

la primera autoritat d’un poble , ha de
participar en la vida ciutadana. En cas
de defunció d’alguna personalitat de la
localitat, l’alcalde haurà d’anar a l’enterrament, sigui religiós o civil. La seva
presència és reclamada. L’altre dia, la
Colau, ben cofoia que estava a la llotja del Camp Nou, tot i que no sabem
si és amant del futbol, al costat de les
personalitats assistents a un partit de
Supercopa d’Espanya....
En temps del tripartit, el tema de l’aconfessionalitat es portà a tal extrem que,
en el programa s’obviava que l’ofici
era en honor de Sant Bartomeu, tot i
que, a la sortida es repartia una artística estampa del Sant. Precisament,
avui encara, la reproducció d’aquesta
estampa fa que - d’esquitllada - una referència gràfica del sant Patró, figuri en
el programa, ja que no s’hi n’insereix
cap de manera protocolària, com es
feia abans.
Dintre d’uns anys, potser ja no es faran
baixades ad’andròmines, ni correbars
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28: Agustí, Pelai, Moisès.
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1: Lleïr, Gil.
2: Raquel, Íngrid.
3: Cinta, Gregori.
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Dia 3: JOVÉ/ Av. Montserrat, 27
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de cercanit. Pot ser que algú, al cap
d’un temps, vulgui recuperar aquests
actes que un jovent - no fa molt - va
considera-los festamajoners. Serà una
opció que podrà ser més o menys benvista.
Creiem que en un país democràtic, totes les opinions són respectables. El
que no pot ser és que un debat comporti desqualificacions i enfrontaments
irreconciliables. No tot és blanc, ni
negre. El debat cal que sigui educat i
sense ganes d’impossar res. Parlant,
la gent s’enten... o s’hauria d’entendre.
Les modificacions, recuperacions, o
innovacions haurien de servir per a potenciar la Festa Major. Incrementar la
presencia de Sant Bartomeu a la Festa
Major no ens sembla malament, però
ha de ser amb mesura, evitant que sigui motiu de discòrdia. Que la fidelitat a
les nostres arrels, no sigui mai un motiu de discòrdia. I menys que serveixi
per a fer-ne una bandera partidista.
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FRANCESC RICART

Contra l’unionisme:
manual d’ús

Com més va en sentirem a dir de més grosses. És
clar que ja ho sabíem que passaria: així que ens
acostem al 27 S tothom descarregarà amb munició contra les aspiracions d’Independència de tants
catalans. La novetat, si així es pot dir, és que ara
els trets ja ens arriben en nom dels partits i llistes
electorals i no només de manera “personal”. En
aquest sentit, des de la publicació del decret de la
convocatòria de les eleccions s’ha aixecat el dret
de caça contra els eixelebrats separatistes. Falten
poques setmanes per a la prova definitiva, cal que
ens preparem per a les embranzides i donar-hi les
respostes pertinents, o els silencis eloqüents que
corresponguin.
Dic que se’n senten i en sentirem a dir de molt
grosses, deixeu que us faci una mena de selecció
de perles deixades anar aquests dies de calorada
i xafogors.
Una frase cèlebre: “Els bitllets per anar a Ítaca
encara es venen a Madrid” (M. Rodríguez Sol). El
jutge, conciutadà nostre anoienc, que vam elogiar
tant quan va sortir en defensa del dret a decidir, ara
ens ha regalat aquesta sentència (?). Podria haver dit també que “vénen de Madrid”. Té tota la raó,
tanta que no hauria de dubtar a canviar d’equip i
deixar el hooligan Espadaler perquè és justament
el que volem els qui votarem Junts pel sí i la CUP:
volem tenir la taquilla a casa i expedir bitllets en
direcció cap a Ítaca; ara, sovint i des de fa més de
300 anys, se’ns fa de nit en el trajecte d’anada i
tornada de Madrid, on no tothom hi pot fer estada
a l’hotel del senyor Duran i Lleida.
La por. Un apartat previsible és el referent a la por,
una arma unionista usada per autoritats de l’àmbit socialista, que han excel·lit a brandar-la amb
virulència: com Xavier Vidal-Folch, a qui hem vist
mostrar la seva cara de fàstic en el programa de
Josep Cuní, on heu pogut ensopegar amb aquest
dirigent d’El País que ens mira com uns éssers inferiors i ens vol espantar davant la foscor en què
caurem... I d’altres, com Itziar Gonzàlez o Laia
Bonet, que disfressen la por de dubtes sobre la
viabilitat de la nostra aventura amb l’objectiu d’atemorir-nos. Darrere els dubtes, mai, mai no hi ha
cap “oferta” ni aporten cap solució ni cap certesa
positiva a continuar vivint amb Espanya; només
s’emparen en la reforma constitucional. Què en
podem esperar els sobiranistes de socialistes reformistes constitucionals que consideren el procés
català d’impossible i d’il·legal ( Óscar López, portaveu al Senat) o dels qui ens volen atemorir perquè
les urnes han de provocar la divisió social entre els
catalans (Patxi López, l’home dels acords amb el
PP a Euskadi on es prohibiren els partits de l’esquerra abertzale).
Altres espècies per alterar-nos i “desmuntar-nos”
són les que utilitzen Lluís Rabell i Anton Espadaler.
L’home de Catalunya sí que es pot (de dubtosa puresa lingüística) no para de mostrar-se bel·ligerant
contra el sentit plebiscitari del 27S, i ens ha regalat
la joia “que un poble petit, difícilment podria resistir
les pressions que l’envolten”. Com ho pot dir un
home que coneix tan bé àmbits d’actuació tan petits com les associacions de veïns, posem per cas?
L’altra, i acabo, correspon a l’ ideòleg del sobiranisme fins fa quatre dies, l’home de Duran i Lleida,
l’exconseller Espadaler. Em refereixo a l’ús a tot
drap que fa del ‘seny’. I és que se l’ha apropiat, només ell disposa del “seny català”, mentre nosaltres
ens hem begut l’enteniment. Em fa pensar en allò
que deia aquell de repetir fins al cansament una
idea (mentida) perquè el personal la identifiquem
amb ell i amb el seu partit, per cert, nou de trinca.
Qui s’ha cregut que és!, com diria aquell altre.
No, no he acabat, em deixava les paraules que ha
publicat Ada Colau a la xarxa (gràcies alcaldessa),
que són tota una declaració, al meu entendre, a
favor de disposar de tots els recursos per a treballar pel bé comú -nosaltres en diem Estat- que és
el que volem els qui votarem la CUP i Junts pel
Sí: Milers de persones ens van votar per posar la
vida digna de totes les persones al centre de les
polítiques públiques, sense excuses. Ho sabem i
ho recordem cada dia, amb un profund sentit de la
responsabilitat.’

Opinió
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STEPHANIE MARKO

Tancat per vacances,
“OOO” i “TMI”
Arriba l’agost i quasi tota Catalunya se’n va de
vacances. El fet que tot un país tanca al mateix
temps, és una cosa que costa entendre a aquesta
americana, però després de 18 anys vivint aquí ho
tinc més o menys assumit. De fet, m’ho agafo com
un joc—una gimcana—“A veure si podem trobar
una farmàcia que estigui oberta! Som-hi nens!”
Haig de confessar que si pogués, jo també faria vacances bona part de l’agost. Tinc tres fills i m’encantaria estar només per ells durant tot el mes,
però treballo en un e-commerce i a internet no es
tanca mai. No em queixo. Al revés, dono gràcies
cada dia que la nostra botiga està oberta…i avui en
dia això és molt.
De fet, cada any trobo més empreses que, com
la nostra, romanen obertes durant l’època de sol i
platja. Totes tenen les seves raons : algunes són
proveïdores d’empreses que no tanquen, algunes
fan negoci en mercats o per empreses fora de Catalunya, i algunes espabilades han trobat una oportunitat de guanyar diners mentre la seva competència està tancada per vacances... Sigui quina sigui
la raó, les persones que treballen a aquestes empreses hauran d’agafar torns per estar “OOO” Out
Of the Office (fora de l’oficina) quan els hi arribin les
seves vacances.
Ja sabem que en aquest món digital on viu la gent
que són OOO, per bé o per mal, no s’està mai desconnectat del tot. Per sort (i a vegades per desgràcia), els smartphones, les tablets i els ordinadors
els “ajuden” a estar al dia. Això no vol dir que hagin
de contestar cada mail i missatge quan el reben. Al
capdavall, estan de vacances i han d’aprofitar dels
seus dies de relax. I ben fet que fan, queels gaudeixin el màxim perquè s’ho mereixen!
Ara bé, jo, que estic treballant i no tinc altre remei
que enviar mails a persones que es troben en estat
“OOO”, el que no necessito saber a través del seu
servei d’autoresposta de mails és que estan “fora
de l’oficina, a les Seychelles per ser exacte, des del
dia 15 de juliol fins el 15 de setembre”. Això és el
que jo en dic “TMI”, Too Much Information (massa
informació). Jo només necessito saber que és fora,

el dia que tornarà i a qui puc trucar en cas d’emergència.
Com a societat, hem arribat a un punt on pensem
que a través de mails, facebook o instagram hem
d’explicar i/o posar fotos de tota la nostra vida: on
estem, que estem fent, que estem menjant... i efectivament, tard o d’hora acabem mirant missatges
tipus: “foto dels meus peus aquí a la platja on jo
m’estic prenen un coctail davant de l’aigua...”
El moment que nosaltres escribim aquesta informació i/o postegem aquestes fotos, ja no és per
nosaltres mateixos. Nosaltres ja tenim els nostres
albums i records. Quan posen aquesta informació
a internet és per a que la resta del món ho sàpiga
(un altre dia parlarem de la gent que escolta música
a tot drap sense auriculars pel carrer...).
I la resta del món potser està de vacances... o
potser no. Potser aquest no “toca” fer vacances.
Potser no tenen recursos per anar de vacances.
Potser no tenen feina. Potser tenen problemes de
salut o amb la familia. O potser després de les seves vacances de l’any passat es van divorciar i ara
quan veuen fotos de peus a la platja els hi venen
ganes d’estampar el telèfon contra la pared. No
pensem amb aquesta gent quan expliquem que estem en estat OOO.
Com he dit abans, no tinc res en contra de les vacances. Al contrari, les necessitem per la salut física i mental. I com a responsable d’una empresa,
jo sé que la gent que treballa al nostre equip són
molt més productives quan tenen vacances. Visca les vacances! Però les vacances són una cosa
personal i si algú realment vol saber que has fet, on
has anat i que has menjat, ja t’ho preguntaran. En
la meva opinió, crec que en aquest món de multimedia hem predut una mica de sensitivitat, perspectiva i humilitat.
I ara, si em perdoneu, jo seré OOO aquesta tarda: vaig amb els nens a buscar una farmàcia que
no estigui tancada per vacances- o potser això és
TMI?

MIQUEL STRUBELL

Èpica
Llegeixo tants articles, aquests dies, que em sap
greu no poder agrair l’autor d’una reflexió que m’ha
semblat profunda i crucial. Presento les meves disculpes, doncs, per fer un lamentable plagi a un soldat desconegut de l’independentisme!
S’ha escrit tant, tant, sobre els pros i els contres de
la independència i la dependència que qui hagi volgut s’haurà pogut informar sobre tots els temes: les
pensions, el deute sobirà, les intervencions militars,
els boicots, el reconeixement internacional, l’euro, la
ciutadania i la identitat, els precedents, la suspensió
de l’autonomia, la legalitat... Amb tota la fredor que
permeten les dades, tots els especialistes hi ha dit
la seva. Hi ha dotzenes de llibres, centenars de treballs i articles d’estudiosos.
Però la tàctica de l’Adversari (que hi té molt, molt a
perdre) no ha estat la de presentar números ni dades, sinó la d’alimentar de manera barroera unes
pors, tantes com ha pogut. Ha inventat casos de
corrupció, ha remenat als arxius per descobrir frases
més o menys desafortunades dels candidats de les
dues llistes sobiranistes a mesura que es van coneixent, ha escanyar tan com pot la Generalitat de

Catalunya, en definitiva porta a la pràctica la “Operacion Horizonte” amb els €10 milions de pressupost
(o ves a saber si n’hi ha més: han sortit entitats i
partits a qui alimentar...).
Com hem d’arribar a neutralitzar l’enorme impacte
que tenen els mitjans de comunicació que emeten
des de Madrid amb un discurs únic (aquest sí!) dimonitzant, desinflant i desprestigiant el sobiranisme, en
els amplis sectors, geogràficament ben identificats,
de la societat catalana que se’n nodreixen gairebé
exclusivament per formar opinió? Ens volen penjar
totes les llufes que els caracteritzen: intolerància, impetuositat, tancament...fins arribar a les acusacions
de nazisme.
És evident que amb raons objectives i dades estadístiques no hi penetrarem gran cosa. El que ens
queda és convidar tothom a participar amb valentia
en aquesta empresa èpica, gloriosa, de la qual ells
i els seus fills i néts, com a catalans, se’n sentiran
dignament orgullosos. L’11 de setembre pot ser una
primera fita, un tast, del que serà el 27 de setembre.
I se’n beneficiarà tothom, que ningú no en tingui cap
dubte.
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Igualada
Més de dos mil anoiencs figuren a la base de
dades del portal d’infidels Ashley Madison
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un total de 2.115 anoiencs
figuren a la base de dades
del portal d’infidelitats Ashley
Madison. Segons ha pogut
analitzar aquest periòdic en
un mapa interactiu que ja es
pot consultar a la xarxa, hi ha
almenys 15 municipis de la
comarca on apareixen perfils
d’usuaris d’aquest portal.
La informació més personal
dels 34 milions d’usuaris registrats a la web Ashley Madison era ja una qüestió pública.
Tot i això, l’empresa espanyola Tecnilógica ha volgut fer un
pas més i per això ha utilitzat
les dades publicades per pirates informàtics per realitzar
un mapa que localitzi per municipus als usuaris d’aquesta
pàgina de recerca de sexe
extramatrimonial. El resultat
permet comprovar que Ashley
Madison compta amb clients
en més de 50.000 municipis
repartits per 48 països i que
la majoria d’ells són homes, el
86,2% del total.
Igualada, amb
1.152 usuaris
Així, dels 2.115 anoiencs que
figuren en els 15 municipis
de la comarca, trobem que
Igualada és on hi ha més registrats, 1.152. A continuació
figura Piera (238), segueix Vilanova del Camí (163), Calaf

Publicitat del portal Ashley Madison, amb un lema suggerent: Life is short. Have an affair (la vida és curta, tingues un afer). A la dreta, el mapa interactiu que es pot consultar ja a Internet.

(105) i Masquefa i Montbui,
cadascun amb 107 usuaris registrats a la web. El poble que
té menys registres és Jorba,
amb 12 usuaris.
Cal tenir en compte que hi
ha municipis on apareix una
gran quantitat de registres i en
canvi tenen molt poca població. És el cas d’Orpí, amb 35
registrats, o Veciana, amb 75.
Això es podria explicar per la
voluntat explícita dels usuaris
de no admetre la seva localitat
real de residència, i optar per
una de propera.
D’altra banda, la majoria dels
usuaris són masculins. A Igualada, són el 91,6% dels usuaris. Els municipis amb més
participació femenina són

Usuaris de l’Anoia, poble a poble
				
Calaf 				
Cabrera d’Anoia 		
Capellades 			
Els Prats de Rei 		
Òdena 			
Jorba 				
Igualada 			
Masquefa 			
Santa Margarida de Montbui
Sant Martí de Tous 		
Orpí 				
Piera 				
Vallbona d’Anoia 		
Veciana 			
Vilanova del Camí 		
TOTAL: 2.115

usuaris
105 		
23 		
19 		
13 		
39 		
12 		
1.152 		
107 		
107 		
13 		
35 		
238 		
14		
75 		
163 		

% d’homes
96,1
86,9
89,4
92,3
100
75
91,6
93,4
94,3
76,9
94,2
91,1
71,4
94,6
95

Vallbona d’Anoia (un 29% de
dones), Jorba (un 25%), i San
Martí de Tous (un 23%).
Recordem que un grup de pirates informàtics ha fet públics
els noms dels seus gairebé 39
milions d’usuaris registrats a
tot el món. Es tracta d’una de
les pàgines més importants en
la recerca de parella a persones casades que volen tenir
una relació extramatrimonial.
Les dades robades estan ja
disponibles per descarregar
a Internet i els han publicat
diversos portals informàtics.
En el cas del mapa interactiu
del què informem en aquesta
pàgina, els noms no hi figuren,
per qüestions legals.

Més candidats de la comarca a les candidatures per les eleccions del 27S
REDACCIÓ / LA VEU

Les igualadines Alba Vergés i
Maria Senserrich, que ja han
estat diputades a la passada
legislatura al Parlament de
Catalunya, figuren a la candidatura de “Junts pel Sí” per la
demarcació de Barcelona.
Vergés, d’ERC, és en el lloc
número 23, mentre que Maria
Senserrich, representant de
CDC, és al lloc 29.

Junts pel Sí ha fet públics els
135 noms de la candidatura amb què concorrerà a les
eleccions plebiscitàries del
27S.
La candidatura de Junts pel
Sí incorpora nous noms, com
el músic Èric Vergés (Els Catarres), un dels suplents per
Barcelona; mossèn Ballarín,
que tancarà la llista per Lleida
(núm. 15); la diputada Marina
Geli i l’actual conseller de Ter-

ritori i Sostenibilitat Santi Vila,
que tancaran la llista per Girona (núm. 16 i 17); i el músic
Joan Reig (Els Pets) i l’exrector de la URV Fran cesc Xavier Grau, que tancaran la llista
per Tarragona (núm. 17 i 18),
i l’economista Marta Espasa,
que en serà suplent.
L’exfiscal Martínez Sol, resident a Igualada, per Unió
D’altra banda, cinc persones

de l’Anoia figuren a la llista
d’Unió Democràtica de Catalunya per Barcelona.
Destaca l’exfiscal Martín Rodríguez Sol, que resideix a
Igualada. Segueixen la regidora d’Hostalets de Pierola
Nati Escala, al lloc 28; Sandra
Montes Molina, al 55; Andreu
Garcia Sanchez, al 71; i l’exalcalde d’Igualada, Manel Miserachs Codina, al lloc 84.

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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La Festa Major es va quedar sense la tripleta dels Moixiganguers
REDACCIÓ / LA VEU

L’actuació dels Moixiganguers
per la diada de Sant Bartomeu
de la Festa Major d’Igualada
no ha tingut el final que esperaven els morats. La colla va
assajar fort durant les últimes
setmanes per descarregar la
tripleta de vuit (tres, quatre i
torre de vuit amb folre), però
una caiguda inesperada a primera ronda, quan intentaven
el tres, va obligar els Moixiganguers a replantejar l’actuació, que van acabar amb el
cinc, la torre i el set de set.
El tres de vuit de primera ronda va pujar un punt nerviós
però amb confiança, semblava que els moviments del
castell es podrien controlar,
però amb l’acotxador col·locat
i l’enxaneta a punt de carregar-lo, el castell va cedir pels
pisos superiors. Un dels castellers va haver de ser traslladat a l’hospital, sense cap
lesió greu, i tres més també
van ser atesos per seguretat,
sense més conseqüències.
La caiguda, però, va afectar
la moral dels Moixiganguers,
que van acabar aparcant els
castells de vuit.
La diada la van continuar amb
el cinc de set, descarregat
sense problemes, la torre de
set, que també van descarregar amb solvència, i un set de
set que van haver de repetir
després d’un intent desmuntat. Van acabar l’actuació amb
un vano de cinc i els tradicionals espadats al balcó de
l’Ajuntament.
El cap de colla dels Moixiganguers, Jordi Moreno, reconeixia que aquest no era el resultat esperat, però esperonava
la colla argumentant que la
feina per descarregar el tres,
el quatre i la torre de vuit amb
folre estava feta: “la ràbia que
ara tenim ens ha de servir per
millorar durant les properes
setmanes”, deia al final de
l’actuació.

Els Moixiganguers van caure en primera ronda. A la dreta, els Minyons carregant el 3 de 9 amb folre. Fotos: Joan Guasch

Els representants de les dues
colles que completaven el cartell, la Joves dels Xiquets de
Valls i els Minyons de Terrassa, havien anunciat castells de
nou a Igualada, i van complir.
Les dues colles, amb ganes
d’afinar castells per la diada
de Sant Fèlix de Vilafranca
d’aquest diumenge, van calcar
l’actuació i van descarregar el
tres de nou amb folre, el cinc
de vuit, que en el cas de la Joves van haver de treballar especialment, i una torre de vuit
amb folre. El treball d’aquesta
setmana dirà si a Vilafranca
els vallencs pugen un pis el
cinc i la torre, que se’ls va girar
i també van acabar treballant.
Els Minyons, amb un tres de
nou molt tranquil i un cinc de

Una caiguda a
primera ronda
condiciona l’actuació
dels Moixiganguers

part de totes les activitats de
la festa major, comptant amb
un percentatge molt baix del
pressupost total, unes activitats que, a més a més en
molts casos, són de les més
participades.” Per a Carolina
Telechea, “les generacions joves que van impulsar la Coll@
nada fa anys han aconseguit
que tinguem una setmana de
festa major amb activitats per
a tothom i això s’ha de valorar
i reconèixer des de l’ajuntament”.

Per als republicans, actualment a l’oposició municipal,
caldria tenir-ho en compte
“com a un bon model per organitzar la participació ciutadana. Ara que s’ha pres la
decisió de suprimir l’Institut
Municipal de Cultura, és el
moment d’obrir un debat sobre
com ha de ser la participació
en l’àmbit cultural. La cultura s’ha de gestionar des d’un
àmbit de participació obert,
deliberatiu i vinculant”.

vuit de postal, encaren amb
bones perspectives la diada
de Sant Fèlix. Els del Vallès
van arrodonir l’actuació amb
un pilar de sis i la Joves amb
un pilar de cinc.
Resum dels castells:
Moixiganguers
d’Igualada:
i3/8, 5/7, t7, id7/7, 7/7, vano de
5, 2 pilars de 4 al balcó
Colla Joves dels Xiquets de
Valls: 3/9f, 5/8, t8f, pilar de 5
Minyons de Terrassa: 5/8,
3/9f, t8f, pilar de 6

ERC destaca els actes i el treball
dels joves de la Coll@nada
REDACCIÓ / LA VEU

ERC a l’ajuntament d’Igualada
ha destacat en un comunicat
les activitats de l’Associació la
Coll@nada, com un dels “millors exemples del que potser
la participació ciutadana en la
gestió de les activitats culturals”. La regidora Carolina Telechea ha explicat que “agraïm i felicitem la gran quantitat
de persones que s’impliquen
en organitzar i portar a terme pràcticament una quarta

Els Joves de Valls, en el moment de carregar el 5 de 8.
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Conferència institucional, amb Maria Teresa Miret.
Operació Cigró a la plaça Pius XII.

L’espectacular Tronada a la rambla Sant Isidre.

Correfoc pels carrers del centre de la ciutat.

El Pregó, amb el “Salero” projectat sobre la façana de l’Ajuntament.

Processó de Sant Bartomeu.

L’ENERGIA ÉS EL QUE TU
FAS AMB ELLA
ÉS INSPIRADORA
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PER FER-TE LA VIDA MÉS FÀCIL
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TELEGESTIÓ - CIUTATS INTEL·LIGENTS

CREIEM EN L’ENERGIA D’AQUEST PAÍS
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Imatges de les cercaviles de la Festa Major, amb alguns dels nostres elements de folclore tradicional.
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Concert de Tomeu Penya a la plaça Pius XII.

Festa de l’Escuma, dilluns a la plaça de l’Ajuntament.

Concert dels Pets i ambient a la plaça de Cal Font.

La Basílica de Santa Maria recupera el portal lateral
REDACCIÓ / LA VEU

Tal i com avançàvem a la passada edició, dijous a la tarda
es va fer la inauguració del
recuperat accés lateral de
la Basílica de Santa Maria
d’Igualada. Aquest portal, que
antigament era el principal del
temple i del qual en són testimoni gràfic algunes imatges
de finals del segle XIX, va ser
tapiat a partir de la Guerra Civil, moment en el qual l’edifici
va ser utilitzat com a garatge
i com a mercat. Fins a dia
d’avui no s’ha tornat a reobrir
aquesta entrada pel carrer de
Santa Maria.
Les tasques, que van arrencar al mes de març amb un
cost aproximat de 90.000 euros, han estat finançades per
la Diputació de Barcelona i el
projecte, tutelat pel seu Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local (SPAL), ha estat liderat
per l’arquitecte Jaume Riba i
Samarra.
Per a reobrir l’accés lateral,

s’ha traslladat la capella dedicada a Sant Ignasi que ocupava la part interior, s’ha transformat l’espai en un cancell, a
l’exterior s’han construït dues
petites rampes que faciliten
l’accessibilitat a l’edifici per les
persones amb mobilitat reduïda i s’ha revestit la porta amb
unes planxes de ferro, decorades manualment i tracta-

des amb àcid, que llueixen la
inscripció “Sancta Maria”. En
aquest nou accés es pot contemplar també una miniatura
en fusta del retaule major, elaborada als anys ’40 del segle
passat i que va ser trobada en
un taller de Manresa i restaurada durant els darrers quatre
anys. L’obertura del nou accés
soluciona també la necessitat

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

acostar per a apreciar en primera persona el resultat dels
treballs.
La Basílica de Santa Maria
d’Igualada és un edifici de notables dimensions, construït
en el decurs del segle XVII
al centre històric de la ciutat.
L’església està declarada Bé
Cultural d’Interès Nacional.

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

d’obrir una segona porta per a
adaptar-se a la normativa de
seguretat.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells,
altres regidors del consistori,
el rector de Santa Maria, Josep Massana, representants
del bisbat de Vic i nombrosos
ciutadans que es van voler

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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PERE PRAT

Ecologia i
responsabilitat social
La Humanitat viu pel damunt
de les seves possibilitats. En
menys de vuit mesos, s’han
consumit tots els recursos
naturals renovables que el
planeta produeix en un any.
Aquesta és la conclusió a la
que arriba l’organització ‘Global Footprint Network’ GFN,
després d’un treball de preparació de més de vint anys.
Utilitza dades subministrades per les Nacions Unides.
I ho fa comparant la “petjada ecològica”(que mesura
l’explotació per l’home dels
recursos naturals) amb la
biocapacitat (la capacitat del
planeta per regenerar-los).
Pel 2015, el dia de l’any en
que l’impacta ecològic supera la biocapacitat de regeneració ha estat el 13 d’agost.
El 1975 va ser a finals de
novembre. S’ha anat avançant una mitjana de tres dies
per any des de 1970. Mathis Wackernagel, un dels
creadors del model, diu que
“encara que el càlcul sigui
aproximat, la tendència és
evidentment molt negativa.
Continua créixer el consum
de recursos i la Humanitat
ja viu a crèdit”. No es poden
absorbir les deixalles, emissions de gas i l’efecte serra
que es generen.
En termes ecològics i de
sostenibilitat, estem doncs
vivint per damunt de les nostres possibilitats. Un deute
ecològic que s’està pagant
a nivell planetari, amb la
desforestació, la disminució de les reserves d’aigua,
l’aniquilació dels recursos
aquàtics, l’acumulació de
residus, l’efecte hivernacle,
etc. Estem a pocs mesos de
la conferència mundial sobre
el clima (COP21), on s’ha de
negociar la reducció de l’impacta ecològic (les emissions
de carboni són els primers
responsables d’aquest augment). Però la cimera sembla avui condemnada al fracàs. No tots els paísos tenen
el mateix impacte ecològic,
les mateixes necessitats, ni
la mateixa sensibilitat. Hi ha
el creixement de la població
i el desig d’augmentar el nivell de vida de les nacions en
desenvolupament. Avui faria
falta disposar d’un planeta
1,6 vegades més gran per
respondre a les demandes.
Però si, per exemple, totes
les nacions tinguessin el mateix nivell que Suïssa se’n
necessitaria un 3,5 vegades
més gran.
El carboni està molt lligat a
les terres de cultiu, de pas-

turatge i boscos. A mesura
que s’exigeix més producció
d’aliments i de productes derivats de la fusta, hi ha menys
àrees disponibles per absorbir el carboni. Això significa
que les emissions s’acumulen en l’atmosfera en lloc de
ser neutralitzades per les
masses vegetals del planeta.
I les alternatives són poc encoratjadores. Densificar ciutats, transformar el sistema
energètic, estalviar recursos,
energies renovables, reduir
la carn a l’alimentació i també limitar el creixement de la
població. Cada dia som més
a malbaratar allò que el planeta no té temps de refer.
A més som malgastadors
compulsius. L’Home és un
dels pocs depredadors que
ho fa. Llencem i malmetem
tot. En la majoria de països
desenvolupats es malbarata menjar. A EU 123 Kg per
habitant i any. És a dir més
de 47 milions de tones d’aliments. Un estudi fet en sis
estats europeus per ‘Joint
Research Centre’ de la Comissió Europea JRC, ha conclòs que el 80% dels aliments
que es llencen es podrien estalviar. No solament s’estalviaria diners dels consumidors,
sinó que molts desvalguts
cobririen necessitats bàsiques. I es reduirien, el cost
de recollir la brossa, els abocadors, el consum d’aigua,
l’alliberament del nitrogen reactiu i pol·lucionants. I també
l’energia que es llença. Per
això dol a l’ànima veure com
per raons de propaganda política se’n destrueixen encara
més. Com ho ha fet a Rússia
per respondre a l’embargament motivat per la invasió a
Ucraïna.
L’alarma ecologista ja no és
només un crit d’activistes
conscienciats. Ho fan molts
instituts de solvència. També persones gens tècniques,
però influents i ben informades. Com ho han fet darrerament el Papa Francesc, el
President Obama i el Dalai
Lama. Però malauradament
no s’avança gaire. El risc
augmenta i el cost per redreçar la situació serà cada
vegada més gran. I afectarà la vida i la butxaca de la
Humanitat. La solució no es
fàcil, però es fa urgent. Els
científics de la NASA diuen
que encara s’hi està a temps,
però podem entrar aviat en
un punt de no retorn. I els
polítics segueixen discutint,
mirant de defensar privilegis
o volent-los aconseguir.
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Igualada dóna la benvinguda als
visitants amb una nova imatge a Can Busqué

REDACCIÓ / LA VEU

Des de la passada setmana,
Igualada rep els seus visitants amb una nova imatge a
l’accés per l’antiga N-II a Can
Busqué.
La il·lustració, signada per
Xavier Mula, recull alguns
dels valors més distintius de
la identitat de la ciutat, destacant, per exemple, el seu
potencial cultural, patrimonial,

històric, esportiu, industrial i
de coneixement.
Per això, dins de cadascuna
de les vuit lletres que formen
el nom d’Igualada, són protagonistes, entre altres, la Festa dels Reis, el teatre familiar, l’hoquei patins, els globus
aerostàtics, el barri del Rec o
l’ofici d’adober. A banda, s’hi
inclou la paraula “Benvinguts”
en cinc idiomes: català, anglès, castellà, francès i ale-

many.
Aquesta és una iniciativa del
departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, en col·laboració amb el
col·lectiu Disseny=Igualada.
La imatge hi romandrà de manera permanent i només es
preveu substituir-la puntualment per cartells que promocionin altres esdeveniments de
la ciutat.

LA BOTIGA
AL
CARRER
DISSABTE 5 DE SETEMBRE
IGUALADA

Una iniciativa simpàtica i comercial omple els carrers de la nostra ciutat.
Hi trobaràs uns preus increïbles! Passeja’t per Igualada.

Amb la col·laboració:
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Àlbum Històric
L’antic Canaletes

La Botiga al Carrer tancarà el dissabte
5 de setembre les rebaixes d’estiu
REDACCIÓ / LA VEU

Torna la Botiga al Carrer d’estiu d’Igualada Comerç. La data
és el dissabte, dia 5 de setembre. Les inscripcions dels comerços, com sempre, van a
molt bon ritme i ja són més de
80 establiments apuntats.
La Botiga al Carrer és una activitat promocional i tradicional quan els associats surten
al carrer i places de la ciutat
a vendre els seus productes.
És una de les campanyes
amb més èxit que organitza
Igualada Comerç i és l’oportunitat única per comprar els
productes de la temporada vigent amb uns preus realment
atractius. És l’activitat comercial, promocional i la campanya amb més ressò exterior
del comerç igualadí i és referència i trobada ineludible per
a molta gent de pràcticament
tot Catalunya. Es calcula que
l’edició igualadina la visiten

JOSEP ELIAS I FARRÉ / LA VEU

entre 15.000 i 20.000 persones.
La particularitat de l’edició
igualadina és que aquí, la Botiga al Carrer no és només un
acte típic de compra. És molt
més, és passejar, és un acte
lúdic, amb molta animació, és
un acte social, quan es troben
amics i coneguts, és un acte

ineludible per molta gent. Mesos abans de l’activitat, tants
associats, com els comerciants s’interessen per les dates
de la Botiga al Carrer.
Aquesta serà la 38a. edició de
La Botiga al Carrer, és l’activitat amb la que es marca simbòlicament el tancament de
les rebaixes de la temporada

Representants de Lecco i Guimaraes,
de visita institucional a Igualada

Festes del barri St. Agustí

REDACCIÓ / LA VEU

Coincidint amb la Festa Major
d’Igualada, representants dels
consistoris de dues de les ciutats amb les quals està agermanada, visiten aquests dies
la capital de l’Anoia. Per part
de la Câmara de Guimaraes
(Portugal) han viatjat a Igualada el seu vicepresident, Amadeu Portilha, i el regidor de
Cultura, José Bastos. Per part
del Comune di Lecco (Itàlia)
ho han fet els seus regidors
Ezio Venturini i Dario Spreafico.
Els representants de la ciutat búlgara d’Aksakovo, en
aquesta ocasió han excusat

La memòria a vegades falla.
L’amo de l’antic Canaletes es
deia Joan - Joanaet li deien
alguns - i no pas Bartomeu,
com es va dir, anteriorment.
El nom de l’apòstol el portava el seu fill, que morí als 24
anys, el 2 de maig de 1946.
Fou sepultat l’endemà, amb
un enterrament de primera
especial. La que havia de ser
esposa d’aquest fill, continuà
treballant en l’establiment
fins el seu tancament
Aquell local de la Rambla,
presentava un luxós aspecte
i, per les festes o esdeveniments, s’iol.luminava la façana, la qual tenia un curiós

rellotge, que en lloc de números tenia les 12 lletres de “Bar
Canaletas”.
Després de la guerra, el Sr.
Torner, per tal de congraciarse amb el “Movimiento”, feu
col.locar a la façana, un plafó
de vidre, il.luminat pel darrera, amb un retrat, a tot color,
del general Franco. Sembla,
però que les autoritats ho van
veure com un reclam publicitari, i va haver-ho de retirar i
passar-lo a l’ineterior del local, on restà una temporada,
fins que, també més endavant fou retirat.
Aquest bar - restaurant va
tancar les portes, definitivament en el 1977, deixant pas
a una entitat bancaria.

REDACCIÓ / LA VEU

la seva presència. Marc Castells, alcalde d’Igualada, els
ha donat la benvinguda, ha reafirmat el compromís de con-

tinuar estrenyent llaços entre
totes les ciutats agermanades
i els ha convidat a gaudir de la
Festa Major 2015.

Aquest cap de setmana el barri de Sant Agustí celebra les
seves festes. Demà dissabte,
d’11 a 12, degustació de té
marroquí, amb la col.laboració
de Café St. Agustí. A la mateixa hora, taller infantil.
A les 12, cercavila, amb els gegants del Bisbalet i del Serral
de Tous. Col.labora Jag Instal.
lacions. A la 1 del migdia, concurs de truites, i vermutada
popular i pica pica. Preu: 1€.
A les 4 de la tarda, torneig

d’escacs. A les 5, activitat infantil, i a les 6, xocolatada popular. A les 7, ball country.
A les 8 es farà el lliurament
de premis del Ral.li Fotogràfic
Passejant entre Tartanes. Col.
laboren Cal Passanals, Motos Orpí, Torrents Arquitectura, Supermercat Sant Agustí,
Agro Igualada Cooperativa,
Forn Pujó, Carnisseria Gual.
A les 8 del vespre, sopar i ball
amb Som_Hi Ban. Preu: 12€.
Diumenge, a les 12 del migdia,
missa en honor de St. Agustí a
l’esglèsia de l’Escola Pia.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor
de

MAR C E L C LARAM 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

GUANYADORA
DE LES
2 ENTRADES

Meritxell Oliva d’Òdena
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Els Mossos detenen una dona a
Igualada per robar en una joieria

Els gegants d’Igualada
visitaran Montblanc

REDACCIÓ / LA VEU

ROGER VÁZQUEZ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de
la comissaria d’Igualada van
detenir el dia 12 d’agost una
dona, de 51 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de
Santa Margarida de Montbui,
com a presumpta autora d’un
delicte de furt.
Pels volts de les 20.00 hores
del mateix dia 12, els mossos
van tenir coneixement que
s’havia produït un furt en una
joieria d’Igualada.
Al lloc s’hi va adreçar una patrulla, la qual va contactar amb
la propietària de l’establiment.
Aquesta va explicar que en un
moment de descuit de la dependenta, un clienta va sostreure un joc d’arracades i un
anell d’or, valorats en 917.50
euros, d’una de les safates
de joies que li estaven ensenyant.
Tanmateix, la dependenta va
facilitar una descripció acurada de la dona, i els agents
van poder visualitzar les gravacions de les càmeres de
seguretat de l’establiment. En
aquestes es veia clarament el
moment de la sostracció.
Acte seguit, diverses de patrulles logotipades i de paisà van
iniciar la recerca de l’autora
del furt pel centre de la població d’Igualada.
La dona va ser localitzada
i detinguda a la plaça de la
Creu. Quan els agents van escorcollar la seva bossa de mà,
hi van trobar els suports de
cartró que contenien les joies
buits i tres embolcalls amb cocaïna. La dona va manifestar
que havia venut les joies en
un altre establiment per 150
euros.
Els agents es van adreçar a
l’establiment i va recuperar les
joies, retornant-les a la seva
legítima propietària.
Pel que fa a la tinença de la

El proper dimarts 8 de setembre, per la festivitat de la
Mare de Déu de la Serra, els
gegants de la ciutat d’Igualada visitaran la vila ducal de
Montblanc per participar a la
Convidada dels Veguers, que
enguany arriba a la quarta edició.
Aquest acte, organitzat anualment pels Amics dels Gegants, vol fer partícips de la
Festa Major uns convidats d’
excepció: gegants històrics,
centenaris, representatius i
poc habituals de trobar fora de
les seves respectives poblacions , invitats pels “Veguers
“ –els gegants de l’entitat que
representen els primers fundadors de la vila l ‘ any 1163-.
La música també té un cert
pes durant la diada, ja que
també conviden una formació
musical de renom, que acompanya als gegants locals durant la cercavila.
El programa d’actes preparat
per a l’ocasió és el següent:
- A les 7 de la tarda, a la Plaça
de Sant Miquel, arribada dels
Gegants de la Ciutat d’Igualada. Sortida dels Veguers de
Montblanc, des de Sant Francesc, per anar a rebre als seus
convidats.
- A 1/4 de 8 de la tarda, a la
Plaça de Sant Miquel, els
convidats seran rebuts pels
Veguers de Montblanc, tot
fent-los lliurament del ram a la
Geganta. Foto de família dels
Gegants d’Igualada amb els
Veguers de Montblanc .
Seguidament, els convidaran
a endinsar-se pel cor medieval de Montblanc, tot oferint
els balls i danses més propis
pels carrers i places.
- A les 8 de la tarda, a l’Església de Santa Maria, entrada
Solemne dels Gegants de la
Ciutat d’Igualada, juntament

Imatge de la càmara de seguretat de la joieria, moments abans del robatori.

substància estupefaent, els
mossos la van denunciar administrativament.
La detinguda, amb antecedents, va passar el 13 d’agost
a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia
d’Igualada.
Detingudes tres persones
per un tema de drogues
D’altra banda, els Mossos
d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos Operatius
(ARRO) de la Regió Policial
Central van detenir el dia 16
d’agost una dona, de 27 anys,
de nacionalitat francesa i veïna de Perpinyà, i dos homes
de 21 i 26 anys, de nacionalitat espanyola, veïns de Barcelona i de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental),
com a presumptes autors d’un
delicte contra la Salut pública
El 16 d’agost agents de l’ARRO realitzaven un control de
pas al quilòmetre 63 de la
carretera C-37, al terme municipal de Santa Margarida de
Montbui.

Pels volts de les 21 hores van
aturar un vehicle amb quatre
ocupants, un d’ells menor.
Quan el conductor va baixar
la finestra per parlar amb els
agents, es va notar una forta
olor a marihuana.
Davant les sospites que els
joves portessin substàncies
estupefaents amagades, els
mossos van escorcollar el
vehicle i els ocupants. Van localitzar 22 pastilles d’èxtasi, 7
bosses de marihuana, 17 peces de haixix, 315 euros fraccionats en bitllets i una llibreta
en la qual hi anotaven les ventes realitzades.
El tres majors d’edat van quedar detinguts, com a presumptes autors d’un delicte contra
la salut pública i el menor va
ser traslladat a dependències
policials on va ser lliurat a un
tutor legal.
Els detinguts, amb antecedents, van passar el dia 18 a
disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia
d’Igualada.
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amb els Veguers de Montblanc, amb l’acompanyament
musical del prestigiós Orgue
barroc de 1607. Mostra dels
balls de protocol als peus de
l’altar major.
- En acabar, baixada festiva
dels Gegants, de les escales
de Santa Maria fins a la Plaça
Major. Darrers balls dels gegants igualadins.
Acte institucional, presidit per
l’Alcalde de la Vila, que servirà
per segellar oficialment aquesta “Convidada dels Veguers”.
Intercanvi de presents, parlaments i comiat.
En les anteriors edicions, han
participat la família Robafaves de Mataró, els gegants g
rossos de Vilanova i la Geltrú
i els gegants de la ciutat de
Valls, tots ells amb un cert rigor històric i una llarga tradició
gegantera.
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D E L’A N O IA

Àmbit Penedès
La Vella dels Xiquets de Valls obrirà la diada de
Sant Fèlix i els Verds tancaran ronda
REDACCIÓ / LA VEU

Pel que fa a les diades castelleres dels dies 29 i 31 d’agost,
l’ordre que ha resultat del sorteig és el següent: El dia 29
d’agost obriran els Xicots de
Vilafranca, seguits dels Castellers de Vilafranca i la Jove
de Vilafranca. Pel que fa al dia
31 d’agost, el sorteig ha volgut
que es repetís l’ordre: Xicots
de Vilafranca, Verds i Jove de
Vilafranca.
Els dies 29 i 31 cada colla actua segons l’ordre del sorteig,
que ha anat a càrrec de Fernando Aguilar, Nando, anxaneta del primer 5 de vuit dels
Castellers de Vilafranca. En el
cas de Sant Fèlix, l’ordre del
sorteig ha permès escollir l’ordre d’actuació que cada cap
de colla ha triat.

Dimarts a la tarda s’ha fet el
sorteig d’ordre d’actuació per
Sant Fèlix i també per a les
diades dels dies 29 i 31 amb
la participació de les tres colles locals. Amb la presència
dels Administradors de 2015 i
de representants de les colles
castelleres, s’ha fet a l’Auditori
del Vinseum de Vilafranca del
Penedès, el sorteig de l’ordre
d’actuació de les diades de la
propera festa major.
Per Sant Fèlix, el dia 30
d’agost, els primers en fer castells serà la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, seguits de
la Joves Xiquets de Valls, els
Minyons de Terrassa en tercer
lloc, i tancaran ronda els Castellers de Vilafranca.

Fires i Festes de Sant Sadurní d’Anoia

Cinc detinguts per “timo de
l’estampeta” a Vilafranca i Vilanova
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Ja ha començat el compte enrere per als preparatius de les
Fires i Festes d’enguany. El
diumenge 30 d’agost la Festa
de la Fil·loxera dels Avis donarà com cada any el tret de
sortida a unes Fires que tenen
el seu plat fort els dies 6, 7 i 8
de setembre.

Enguany el pregó, el diumenge 6 a les 8 del vespre, anirà a
càrrec del Foment Sardanista
de Sant Sadurní, que celebra
el seu 70è aniversari.
El concert d’Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien, deu anys
després de la seva primera
actuació a l’Istiu de l’Índex, el
concert familiar de The Pen-

guins i un concert d’òpera; la
Festa del Mestissatge, que
arriba a la seva 17a edició, o
els tradicionals espectacles de
foc de la Festa de la Fil.loxera
i els Diables Se M’n Refum seran alguns dels al·licients destacats de les Fires d’enguany
a la vila del cava.

Els Mossos van detenir el 20
d’agost dos homes, de 67 i 38
anys, i tres dones, de 61, 36 i
34 anys, l’home més jove de
nacionalitat argentina i la resta
de nacionalitat espanyola, com
a presumptes autors de set delictes d’estafa. Des de l’agost
de 2012 agents de la Unitat
d’Investigació de Lleida duien
a terme una investigació arran d’unes estafes, efectuades
amb la modalitat coneguda
com a “el timo de l’estampeta”.
Fins el mes de març d’aquest
any s’havien denunciat set estafes, sis en diferents barris de
Lleida i una al municipi d’Albatàrrec. Amb totes elles els estafadors havien aconseguit més
de 21.000 euros. En el últim fet
van estafar 6.000 euros a una
dona de 85 anys.
El fet que els estafadors tenien
molta mobilitat pel territori espanyol, no estaven identificats
i planificaven de forma molt
espaiada les estafes a Lleida,

va dificultar molt el seu seguiment. A més, els investigadors
tenien constància que altres
fets no havien estat denunciats
o que haurien estat denunciats
com a suposats robatoris amb
intimidació per justificar la pèrdua dels diners.
Després de nombroses indagacions, els Mossos van poder
determinar que els estafadors
formaven part d’un grup criminal molt actiu a tot l’estat.
Buscaven víctimes, majoritàriament d’edat avançada, a les
quals podien enganyar més fàcilment. Es guanyaven la seva
confiança amb una escenificació molt ben teatralitzada i un
cop la víctima els lliurava els
diners, desapareixien sense
utilitzar cap tipus de violència
ni deixar cap rastre.
Els investigadors van poder
determinar que els presumptes
autors dels fets serien un grup
familiar, que residia a Vilafranca del Penedès i Vilanova i la
Geltrú.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
COWBOY DE MITJANIT (1968) Amb Jon Voight i Dustin Hoffman
DERSU UZALA (1975) Amistat, aventures i coneixement de la natura
L´HISTOIRE D´ADÈLE H (1975) Isabelle Adjani sota la direcció de Truffaut
EL PADRI 3 (1995) Fi de la nissaga de gàngsters, corrupció i poder
HOLIDAY (1938) Katherine Hepburn i Gary Grant en peu de guerra

28 d’agost de 2015

Suplement gratuït

Núm. 40

· LA PORTADA!
GUANYADORS DE LA PORTADA:
Els autors son en Sergi, en Jan i la
Judit Navarro, de 7, 10 i 12 anys,
del Club d’Esports les Moreres

· COM TENIR CURA

DE LA TEVA MASCOTA! Pàg.2
El Yorkshire Terrier

·MEGALABERINT

Pàg.3

·DESCOBREIX IGUALADA...
La Plaça del Pilar
Pàg.8

2
Joan Rubiralta
Col. B2629

YORKSHIRE
TERRIER
Gairebé al final de l’abecedari, en la
llista de races canines, aquest petit
gos és actualment el més famós del
món. Degut a l’espectacular augment
que estan experimentant les races
de tamany petit a la nostra societat moderna, li espera un futur brillant, ja que és un gos que s’adapta
fàcilment a qualsevol estil de vida
i a qualsevol casa, ja sigui una
àmplia vivenda o un estudi minúscul. A més, no tenen dificultats a
l’hora d’adaptar-se a un nou entorn.
Si examinem a un Yorkshire Terrier
podem observar algunes característiques que subratllen el seu encant.
Es manté sempre molt rígid, com
si volgués aconseguir més importància o alguns centímetres més. El
seu cos, vigorós i ben proporcionat,
mostra de forma precisa els seus orígens de Terrier. Es manté particularment actiu i sempre dinàmic. Pel
què fa al seu cap, és bastant petit,
amb el nas sempre negre, les orelles
petites i en forma de V invertida. Si
continuem observant, veiem que el
nas ha de tenir una certa longitud.

Consells del
Veterinari...
CLAUS D’HIGIENE
És imprescindible ensenyar als
cadells a fer les seves necessitats
tan aviat com sigui possible i en el
lloc adequat per afavorir la convivència a la ciutat.
Hi ha una sèrie de pautes que ajudaran als propietaris:

Quan es mou, el seu trot ha de ser
ràpid i perfectament sincronitzat, amb
l’esquena ben recta i el cap aixecat.
A semblança dels seus congèneres de
pèl abundant, el Yorkshire exigeix un
cuidat regular del pèl. Però contràriament a altres races de pèl llarg, no
és necessàri que tingui cura amb el
desenvolupament de transtorns específics perquè aquest gos no té subpèl.
Qualitat, textura i opulència són les
paraules claus a l’hora de descriure un
pelatge atractiu. El pèl ha de ser llarg,
sedós, llis i de tacte suau. Al cos el pelatge
ha ser blau fosc metalitzat. El daurat
del cap i les potes presenta tres colors.

1.- Establir l’àrea i el procediment a seguir. Als gossos els estimula més, i per tant els resulta
més fàcil, fer les seves necessitats en zones d’herba o terra, fet
que el propietari ha de tenir en
compte per facilitar i accelerar
el procés d’aprenentatge per que
faci les seves deposicions fora de
casa.
2.- Múltiples opcions per evitar
errors. Cal donar-los nombroses
oportunitats (6-7 vegades al
dia) per que evacuiï i evitar que
tinguin opció de cometre errors.
Avui en dia, degut al ritme de
vida i les exigències de les feines
pot requerir un gran esforç, per
això és molt important que tots
els membres de la família s’involucrin en el procés.
3.- Delimitar l’àrea i aplicar
el control amb la corretja.Una
vegada a l’àrea seleccionada cal
establir uns límits en els quals el
propietari li permetrà al gos ensumar i s’esforçarà per mantenir la
corretja sense tensió per que estigui més còmode i relaxat. No permetrà que l’arrossegui d’un cantó
a l’altre.
4.-Paciència. No s’ha de tornar
del passeig fins que hagi defecat.
5.-Constància. Encara que el gos
hagi fet les seves necessitats en
dues ocasions, al matí per exemple, cal seguir aplicant la mateixa
metodologia al llarg del dia.
6.-Ordre i premi. Per aconseguir
que el gos faci les seves necessitats a la senyal o ordre del propietari, en el lloc seleccionat, aquest
haurà de repetir l’ordre abans de
que el gos comenci a fer els moviments característics (cercles, etc)
i el premiarà efusivament quan
ho faci.
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El megalaberint!

Entrada

T'atreveixes a endinsar-te en el
megalaberint de la selva, trobar el tresor
perdut i sortir sense perdre't?

Sortida
SORTEGEN:
UN FORFAIT
CIRCUIT PER
A 2 PERSONES

Solució

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

La guanyadora
d‛aquest mes és:
Nom: .........................................................
Cognom: ...................................................
Població: ...................................................
Telèfon: .....................................................
Mail: ..........................................................

Arlet Cots
d‛Igualada

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

Luis Luque

NENS I GOSSOS
Culturalment s’utilitza moltes
vegades el gos com a regal per als
nens. L’arribada d’un gos a casa
ha de ser la d’un company, no una
joguina, i hem de tenir en compte
algunes premisses per evitar situacions indesitjades.
Els adults som els responsables
de proporcionar una educació
adequada al gos perquè aquest
s’integri positivament a la nostra
família i aconseguir una bona
convivència. No podem responsabilitzar als nens d’un càrrec
tan important però sí els hem de
fer partícips de l’educació de la
nostra mascota i de la seva cura.
És molt important que els nens
interactuïn amb el gos amb
respecte i afecte, mai de forma
brusca o sobreexcitada. Si un gos
és nerviós o molt excitat intentarem que els jocs siguin més
tranquils, com per exemple ensenyar-li a trobar joguines o xuxes
amagades.
Els gossos ens donen senyals quan
ja no volen jugar més o volen
estar tranquils. És imprescindible
que els pares sàpiguen interpretar aquest senyals i fer conèixer al
seu fill que ho ha de respectar.
Quan els gossos estan descansant és molt important que els
nens entenguin que en aquest
moment no se’ls deu molestar, per
així evitar reaccions inadequades,
a l’igual que alhora del menjar.
Em de tenir present que el gos és
un animal i com a tal interactua i
es comunica diferent que les persones. Tenir una mascota a casa
ajuda en el procés maduratiu dels
nens, ja que aquests aprenen a
respectar, responsabilitzar-se i els
ajuda a potenciar les seves emocions d’afecte i estimació vers a un
altre ésser viu.
És molt important assessorar-se
sobre com educar a la nostra mascota. Cada gos té el seu caràcter,
i entendre’l i saber com interactuar amb ell ens aportarà la clau
de l’èxit de la convivència amb la
nostra família. D’aquesta manera
els nens gaudiran d’un amic inseparable i sense dubte dels més
fidels.

Escola canina Rivalcan, camí
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/
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Projecte Comènius “Let Stones Speak”, de l’INS Montbui
Durant els cursos escolars
2013/2014 i 2014/2015 l’Institut Montbui ha participat en el
projecte Comenius “Let stones
speak” juntament amb instituts
de França, Itàlia, Polònia, Eslovàquia, Lituània i Islàndia. L’objectiu del projecte era millorar
la competència lingüística dels
alumnes al mateix temps que es
treballaven continguts relacionats amb les pedres, tant des del
punt geològic com històric.
Encara que l’estudi estava centrat en una optativa a 3r d’ESO,
tots els cursos han pogut participar de diferents activitats, que
s’han portat a durant els dos cursos i han estat les següents:
Visita a la ciutadella ibèrica de
Calafell (2013/14) i a la Tarraco
romana (2014/15) i realització
d’una maqueta d’un monument
d’època romana (socials) a 1r
d’ESO; disseny de logos pel projecte (2013/14) (visual i plàstica) a 2n d’ESO; coneixement
dels països participants (socials)
i el seu patrimoni geològic i històric (dins optativa Comenius);
lectura del llibre Viaje al centro
de la tierra (Lengua castellana);
estada al Camp d’aprenentatge
de Tremp (2013/14) i d’Empúries

(2014/15); realització de dos videos: un sobre la llegenda d’Aqualata i un altre sobre la història de
l’Anoia (alumnes voluntaris) a 3r
d’ESO; assistència a la conferència
“Per què és important conèixer el
clima del passat?” feta pel Dr.
Isaac Casanovas a l’Institut Joan
Mercader, en el marc de la Setmana de la ciència) (2013/14);
visita guiada al mur geològic del
Cosmocaixa; sortida al Museu geològic Valentí Masachs, Itinerari
geològic del Malbalç i Geologia
urbana (Manresa) (2013/2014)
i visita Caminant pel vell turó al
Camp d’aprenentatge de Barcelona (2014/2015); visita al castell
de Cardona (Guerra de Successió) (2014/2015); realització de
maquetes de diferents modelats
(càrstic, fluvial, glacial, eòlic, costaner) (2014/15); experimentació sobre cristal·lització; preparació de l’exposició de roques
i fòssils de la comarca de l’Anoia
feta al passadís central; realització d’un parell de mini-documentals: un sobre un col·lecionista
de fòssils i un altre sobre un miner
(optativa biologia-geologia i socials de 4t d’ESO); visita a la Torre
de la Manresana (2013/14) amb
l’aula d’Acollida; visita a l’Institut

Calendari del
curs 2015-16

La Generalitat dóna recomanacions per evitar problemes
d’espatlla en els nens per un mal ús de les motxilles d’escola

El Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya l’ordre que regula
el calendari escolar per al curs
2015-2016.
Les dates d’inici i final de classes,
els períodes de vacances escolars
i els dies de lliure disposició per al
curs 2015-2016 són els següents:

Quan comença el curs escolar,
una qüestió recurrent és el de les
motxilles i l’ús adequat que se’n
fa. Cada cop hi ha més estudis
que indiquen que les motxilles
s’associen també al dolor d’esquena i que poden crear problemes a llarg termini.
Alguns nens i nenes tenen tendència a sobrecarregar les motxilles i això pot comportar, com
hem dit, problemes d’esquena en
el futur. La forma de transportar
la motxilla, el pes que s’hi inclou
i el temps concret de càrrega influeixen en l’aparició de dolor a
l’esquena.
Per tant, és important que les
motxilles no incloguin objectes
innecessaris.
Us fem algunes recomanacions
que us poden ser d’utilitat a l’hora
d’escollir i preparar les motxilles:
1. No convé que les motxilles superin el 10% del pes corporal del
nen o nena. S’han de situar en la
zona lumbar, s’han de poder graduar segons l’alçada i el pes ha
de quedar repartit entre les dues
espatlles.
2. Les motxilles han d’estar ben
dissenyades. Han d’ajustar-se correctament i s’han de portar penjades a les dues espatlles (de dos
tirants) per equilibrar el pes. Cal
evitar les motxilles pesades i d’un
sol tirant.

Inici de les classes
• 14 de setembre de 2015: segon
cicle d’educació infantil, educació
primària, ESO, batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà.
• No més tard del 21 de setembre
de 2015: cicles formatius de grau
superior i centres de formació
d’adults.
• No més tard del 28 de setembre de 2015: ensenyaments de
formació instrumental, català i
castellà de formació d’adults i escoles oficials d’idiomes.
Final de les classes
• 21 de juny de 2016.
Períodes de vacances
• Nadal: Del 23 de desembre de
2015 al 7 de gener de 2016.
• Setmana Santa: Del 19 al 28 de
març de 2016.
Dies de lliure disposició
• S’estableixen 4 dies de lliure
disposició.

Català de Paleontologia (Ciències per al món contemporani). A
més tots els cursos van participar
als certàmens literaris de Sant
Jordi i concurs d’enigmes amb
temes relacionats amb el Come-

3. És millor que la motxilla tingui
tirants gruixuts i com més amples
millor, així com un respatller encoixinat.
4. L’ús d’un cinturó encoixinat que
es pugui cordar a l’altura de l’abdomen o el pit serveix per repartir
millor el pes i facilita la subjecció
de la motxilla.
5. Les motxilles amb rodes tenen
l’avantatge de no sobrecarregar
l’esquena, però s’han de saber utilitzar adequadament, perquè si la
força que realitza el nen o nena

nius.
A part d’aquestes activitats alguns alumnes del nostre Institut van participar a les trobades
internacionals que es van fer a
Lituània (Kaunas, octubre 2013)

per estirar-la no és uniforme pot
sobrecarregar-li més un costat
que l’altre.
6. Es recomana emplenar-les de
dins cap a fora, posant els objectes més pesats i plans enganxats
a l’esquena; així es reparteix millor el pes i no es clava a l’esquena.
7. Convé que el nen o nena s’organitzi i deixi preparada la motxilla el dia abans, i que consulti
l’horari d’assignatures de l’endemà per assegurar-se que porta

Polònia (Swidnica, abril 2014), Islàndia (Selfoss, setembre 2014) i
França (Le Luc, març 2015).
A la foto, a Islàndia.

tot el necessari.
L’estil de vida sedentari i el baix
to muscular també s’associen a
patologies de l’esquena. Per tant:
8. Cal potenciar la musculació de
l’esquena i promoure l’exercici físic en els nens i nenes de forma
regular.
9. També es recomana evitar dormir de bocaterrosa perquè és perjudicial per a l’esquena; és millor
fer-ho boca amunt o de costat.
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Deu consells per començar el curs escolar

Després de l’estiu arriba la tornada a l’escola, cosa que per a molts
nens significa posar fi a una època de llibertat sense límits.
No obstant això, segons el Dr.
Jordi Pou, coordinador de prevenció de l’Associació Espanyola de
Pediatria i pediatra de l’Hospital
Sant Joan de Déu, el retorn a les
aules pot comportar, un altre tipus d’inconvenients, com ara mal
d’esquena, problemes en els ulls i
peus i polls.
A continuació, t’oferim alguns
consells bàsics per a cadascun
d’aquests problemes.

S’acaba l’estiu i de nou comença el curs escolar. Després d’un
temps llarg de descans, cal preparar-se per fer més fàcil i profitosa
la tornada a l’escola dels vostres
fills. Seguidament us fem arribar
algunes recomanacions que cal
tenir en compte per fer una posada a punt i començar el curs en
òptimes condicions.
Preparar el material escolar
• Feu el llistat del material necessari per al nou curs conjuntament
amb els vostres fills després de
valorar el que ja tenen i aprofitar
el del curs anterior.
• Elaboreu un pressupost amb
ells i compareu els preus en diversos establiments.
• Feu que es responsabilitzin al
màxim de les seves possibilitats
en els preparatius per tornar a
l’escola: folrar llibres, posar els
noms, fer la motxilla... D’aquesta
manera els implicareu més en el
seu procés escolar.
Planificar el temps
• Programeu conjuntament les
activitats extraescolars i de lleure
del curs, procurant que els quedi
temps per estudiar, descansar, relacionar-se... Procureu que el seu
horari no quedi molt atapeït perquè cal que també comparteixin
temps en família, especialment
els més petits.
• Tingueu en compte si els vostres fills van tenir cap dificultat
el curs anterior, per preveure o
organitzar activitats de suport o
de reforç.
Tenir en compte
el període d’adaptació
En el cas que el vostre fill iniciï
l’escolaritat, és important que el
motiveu per fer una bona entrada a l’escola (visitant el centre,
parlant-li del que trobarà a l’escola...).
En el cas que el vostre fill canviï

Prevenció de problemes de salut

Mal d’esquena
És necessari escollir una bona
motxilla per evitar l’excés de
pes, les males postures i el mal
d’esquena. En aquest sentit, l’Observatori FAROS recomana la
motxilla ergonòmica, dissenyada
conjuntament per l’empresa Miquel Rius i l’Hospital Sant Joan
de Déu.
El pes de la motxilla no ha de superar el 15% del pes del nen.
La motxilla s’ha de col·locar amb
les dues nanses a les espatlles i
sempre per sobre la cintura.
Cal posar els objectes que més
pesin a la part inferior de la motxilla i a la banda que es recolza a
l’esquena.
Convé fer exercici físic per desenvolupar la musculatura.
Les motxilles no han de tenir
massa compartiments, ja que els
nens només hi han de dur el més
indispensable.

de centre, intenteu que conegui
els espais i pugui entrar en contacte amb alguns dels nous companys abans de començar el curs.
Si l’inici de curs provoca en el
vostre fill cap manifestació d’angoixa, contacteu amb el seu tutor
per tal d’informar-lo i que prengui
les mesures necessàries per facilitar la seva adaptació, si escau.

Feu reflexionar el vostre fill sobre
l’esforç i la responsabilitat que
comporta començar un curs més
elevat.
Recuperar hàbits i rutines
• Torneu a marcar l’horari i reprendre els hàbits i rutines (per
anar a dormir, per llevar-se, per
als àpats...).

Problemes de visió
Cal dur a terme revisions oculars,
sobretot en aquells nens amb antecedents familiars.
Així mateix, han de ser periòdiques en nens amb diòptries, astigmatisme o miopia.
Els problemes de visió no diagnosticats poden estar darrere del
fracàs escolar.

Polls
El col·legi comporta, en molts
casos, preocupació pel contagi
de polls. Entre un 4,9% i un 14%
dels nens en edat escolar s’ha
contagiat de polls.
El més comú és que el pediatre
recepti al nen un xampú, crema
o loció formulats mèdicament per
matar polls i també ous. En el cas
de polls molt resistents, és possible que també hagin de receptar
medicaments per via oral.
A més del tractament mèdic (que
només treu els polls), s’ha d’anar
pèl a pèl i treure també les llèmenes, per desparasitar bé al nen i
que no tornin a aparèixer.
Pels dolors als peus
Un calçat còmode i flexible permetrà el correcte desenvolupament del peu.
En el moment de començar a
caminar, es recomana l’ús de sabates ben reforçades en la part
posterior i laterals, per a un bona
resistència del turmell.
Durant els primers 10 anys el creixement del peu del nen és exponencial pel que és útil revisar un
cop al mes si la sabata li ha quedat petita.
El calçat ha de ser flexible i lleuger, exceptuant el contrafort de
la zona del taló.
Utilitzar calçat de forma ampla i
que s’adapti a la forma del peu,
sense angulacions pronunciades
que puguin derivar en malformacions.
La palmilla ha de ser plana, evitant que elevin el pont del peu.
Els materials han de ser naturals i
molt transpirables.
A l’estiu, les sandàlies haurien
d’anar ben lligades i, si és possible, sense elements entre el primer i el segon dit.
Referència bibliogràfica:
Observatori FAROS

www.ajudalowen.org
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
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L’inici de curs, el moment millor per a incorporar petits canvis saludables
Una vida activa és essencial per
a la salut dels infants. L’inici del
curs escolar és un bon moment
per incorporar petits canvis saludables en la vida quotidiana. Es
recomana que els infants i adolescents facin seixanta minuts
(una hora) o més d’activitat física
diària.
És fàcil aconseguir-ho perquè
aquests seixanta minuts es poden fer acumulant períodes curts
d’activitat física al llarg del dia.

ques i sanitàries bàsiques.
El més pràctic és preparar plats
únics que incloguin farinacis o
llegums, verdures i carns.
Assegureu-vos que les carmanyoles són netes i aptes per a microones. Quan prepareu el menjar,
heu de coure suficientment els
aliments, sobretot la carn i el pollastre, i cuinar-los amb suficient
antelació per poder-los refredar
convenientment.
Col·loqueu les carmanyoles preferiblement en una bossa o portacarmanyoles isoterma. Recordeu
als joves que les guardin al frigorífic del centre educatiu tan bon
punt hi arribin.

Una vida activa té molts beneficis!
• Prevé l’obesitat i el sobrepès.
• Millora l’estat d’ànim, la concentració i el rendiment escolar
(en assignatures com matemàtiques, llengua...).
• Ajuda a relacionar-se amb els
altres i a créixer millor, més alegres i sans.
Algunes idees
• Fer el camí a l’escola a peu (o
en patins o en bicicleta) pot ser
una oportunitat d’or per introduir
l’activitat física en la rutina diària
del vostre fill o filla. Si la distància ho permet, podeu portar-los a
l’escola caminant. Es pot fer diàriament, a dies alterns o un dia a
la setmana... És una bona manera
d’acumular minuts d’activitat física!
• Pujar escales.
• Realitzar jocs actius: fet i amagar, ballar, jugar als parcs o al
pati de l’escola...
• Participar en activitats esportives: interesseu-vos pels esports o
per les activitats en què els vostres fills i filles ja participen.
• Prioritzeu alguna activitat esportiva si els apunteu a activitats
extraescolars.
• Es pot utilitzar el pati de l’escola per ser actius. Informeu-vos
al vostre barri o ajuntament sobre la modalitat de patis escolars oberts, que són aquells que
s’obren com un espai d’ús públic
per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar, cap de

actius en família.
• Els adults podeu influir en joves
i adolescents a l’hora d’afavorir la
pràctica d’activitat física. Doneu
exemple: sigueu actius!
Menjar a l’escola
L’etapa escolar és un període de
desenvolupament físic i intel·
lectual que requereix un gran
consum d’energia i, per tant, una
alimentació equilibrada i saludable. Una alimentació adequada
millora el rendiment escolar dels
infants i adolescents i afavoreix
l’aprenentatge.
Tot i que les tasques principals
d’educació alimentària corresponen a la família, el model actual
de vida fa que molts alumnes es
quedin a dinar a l’escola. Els menjadors escolars esdevenen l’espai
idoni per adquirir uns hàbits alimentaris saludables, que poden
mantenir-se al llarg de tota la
vida.   

setmana i durant el període de
vacances escolars.
• Limiteu l’estona d’estar asse-

guts davant la televisió o d’altres
pantalles (ordinador, jocs...).
• Aprofiteu els dies festius per ser

Dinars de carmanyola
Alguns centres educatius ofereixen la possibilitat que els alumnes portin el dinar de casa en carmanyoles. Aquesta alternativa
pot ser una bona opció sempre
que s’elaborin àpats equilibrats i
es respectin les mesures higièni-

Prevenció de l’obesitat
Una alimentació equilibrada durant la infància ajuda a prevenir
el sobrepès, l’obesitat i les malalties associades com la diabetis, la
hipercolesterolèmia, la hipertensió arterial i l’artrosi.
L’hora del pati és un dels cinc moments al dia per evitar l’obesitat
infantil:
• Convé menjar alguna cosa a
mig matí encara que s’hagi esmorzat a casa (entrepà, fruita
fresca...). Cal evitar el consum de
pastes i de begudes ensucrades.
L’aigua és la millor beguda.
• El joc actiu és fonamental per
prevenir l’obesitat i l’hora del patí
és una oportunitat idònia per ser
actius.
Prevenció de la càries
Uns bons hàbits higiènics, com
la raspallada dental després de
cada àpat i una alimentació equilibrada, ajuden a prevenir la càries en infants i joves. Per això cal:
• Raspallar-se les dents després
de cada àpat.
• Limitar el consum d’aliments
rics en sucres (dolços, pastes, pastissos...).
• Consumir xiclets o caramels
sense sucre.
• Visitar periòdicament l’odontòleg.

Quatre estratègies per a que mengin bé els teus fills
“Seu bé”, “et falten 5 i ja estarà”,
“no és possible que no mengis”,
“no t’aixeques fins que acabis”.
¿Se’t fan conegudes aquestes
frases? Potser és així, ja que són
molt utilitzades pels pares per fer
que els seus fills mengin tots els
seus aliments.
No obstant això, aquest mètode
més que convidar-los a menjar
generen una tensió entre les mares i els fills, de manera que perceben el moment del menjar com
una cosa negativa o un malson,
assenyala Aitana Farré, psicòloga especialista en nens.
L’especialista, portaveu de Lac-

tum, detalla que els pares han
d’incloure al joc al moment de
menjar, per canviar la visió negativa a alguna cosa plaent, relaxat
i molt divertit.
Fes que mengi bé!
Si no tens idea de com involucrar
el joc perquè els teus fills mengin
bé i gaudeixin d’aquest moment
al màxim, segueix aquestes estratègies.
1. Involúcra’l en tot moment
És important que ells tinguin
l’oportunitat de triar el que volen
menjar, així com participar en la
preparació de plats per fer-di-

vertits. Serveix-ho imitant formes
com animals, paisatges, joguines i
tot el que se t’acudeixi.
2. Deixa que explori
Els nens entenen el món a través
dels sentits. Sentir les textures i
descobrir els sabors dels aliments
els ajudarà a relacionar-se millor
amb el menjar.
3. Sé creatiu/a
Una bona estratègia perquè els
teus fills mengin és cantar una
cançó o crear una història amb les
formes, característiques i colors
dels ingredients.

Per exemple pots imaginar una
cursa on el bròquil i la pastanaga han de guanyar. El teu fill
decideix què menjar primer i qui
guanyarà.
4. Relaxa’t
Si estàs tens/a al moment de donar-li de menjar al teu fill, ell ho
va a sentir, així que el millor és
que et relaxis i gaudeixis aquest
temps amb el teu fill.
Està ben alimentat?
La principal preocupació de les
mares és que els seus fills rebin
els nutrients necessaris per al seu

desenvolupament i creixement.
Una guia perquè les mares estiguin tranquil·les que els seus fills
està ben alimentats és incloure
un aliment dels següents grups
en cada àpat (esmorzar, dinar i
sopar):
1. Fruites i verdures
2. Proteïnes d’origen animal
(carn, pollastre, peix, formatge) i
vegetal (llegums i lleguminoses),
3. Cereals (pasta, truites, arròs i
galetes)
No obstant això, és necessari reforçar l’alimentació amb altres
elements com vitamines, , ferro,
calci, zinc i proteïnes.
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Recomanacions per a les activitats extraescolars
L’Agència Catalana del Consum
(ACC) aconsella responsabilitat i
mesura en les compres i contractacions amb motiu de la tornada
a l’escola i a les activitats el mes
de setembre.
Recorda que aquestes compres
o contractacions s’han de fer de
manera responsable, perquè no
desequilibrin el pressupost familiar i per tal que siguin segures,
solidàries i respectuoses amb el
medi ambient.
Per tant, convé tenir en compte
aquests consells per evitar les
compres ràpides que desestabilitzen l’economia familiar:
• Tingueu responsabilitat i mesura en les compres i contractacions
perquè no desequilibrin la vostra
economia.
• Feu una llista dels productes o
serveis necessaris (roba, llibretes,
llibres, plumiers, uniformes, cursos,...), després d’haver fet una
valoració dels que ja teniu.
• Elaboreu un pressupost previ
adequat a la despesa disponible.
• Compareu els preus en diversos
establiments i fixeu-vos en la qualitat dels productes.
• Feu un ús prudent de la targeta
de crèdit i controleu la despesa
que no pagueu en efectiu.
• Pregunteu al comerciant per
la possibilitat de canviar l’article comprat. L’establiment no té
l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a
menys que ho anunciï.
• Llegiu detingudament les instruccions d’ús i les característiques del producte per comprovar
que s’ajusta a les vostres necessitats i a la dels vostres fills.
• Demaneu i conserveu el tiquet
de compra o la factura o el contracte que signeu , ja que són la
vostra garantia.
• Si detecteu defectes en el producte o que el servei no es presta correctament, cal dirigir-vos a
l’establiment on s’ha adquirit o
contractat i presenteu el tiquet
de compra o la factura o el contracte .
• Tingueu en compte que anar a
comprar fora del municipi suposa
una despesa addicional.
• Tingueu en compte altres elements en la compra dels productes, com valorar si en la seva
producció s’han tingut en compte
criteris de sostenibilitat, els seus

efectes sobre el medi ambient
(comproveu si l’etiqueta té informació mediambiental, si està fet
amb materials reciclables, l’embalatge, etc) i triar els productes
fets a Catalunya, a prop nostre
i en cas que vinguin de tercers
països, triar productes de comerç
just, que garanteixen que en la
seva producció s’han respectat
els drets humans i dels treballadors que els han fet.
Si us voleu inscriure en un gimnàs
o en una acadèmia d’idiomes...:
• Us han d’informar del preu total
i complet (IVA inclòs) mitjançant
un rètol visible a l’establiment o
d’una tarifa o un fullet de preus.
• Demaneu les condicions contractuals i llegiu-les detingudament.
• Informeu-vos del procediment
de baixa.
• Assegureu-vos dels serveis inclosos en el preu i dels serveis
opcionals que es paguen a part i
incrementen el preu (p.ex. entrenador personal, serveis de biblioteca...)
• Informeu-vos de les condicions
econòmiques de pagament: si hi
ha matrícula inicial, si pagareu
una quota mensual, si hi ha període de permanència (p.ex.1 any),
si és un servei finançat a través
d’un crèdit al consum que us ofereix la mateixa empresa (p.ex.
l’acadèmia d’idiomes)
• Teniu dret a rebre una còpia del

contracte, la factura, el rebut o el
justificant dels pagaments efectuats.
• Recordeu que la publicitat és
vinculant: podeu exigir-ne el
compliment.
• Conserveu els documents que

descriuen el servei i n’especifiquen les característiques (publicitat, catàleg de serveis...)
Si voleu començar una col·lecció
(p.ex. una enciclopèdia per fascicles , DVD, cromos...):

• Informeu-vos del preu real de
cada entrega i de la durada de la
col·lecció.
• No us deixeu enlluernar per les
ofertes de llançament.
• Informeu-vos del nombre de
fascicles/entregues que conformen la col·lecció.
• Calculeu el preu total i complet
(IVA inclòs) de la col·lecció.
• Conegueu les característiques
de la col·lecció abans de començar-la (si respon a les vostres
necessitats o gustos, si és una
despesa raonable per al vostre
pressupost...)
• Valoreu si realment n’esteu interessats.
• Assegureu-vos de la periodicitat (setmanal, quinzenal, mensual...) en què es posa a la venda.
• Conserveu les dades dels responsables de la col·lecció (nom
o raó social, adreça física, NIF,
servei d’atenció als clients...).
En tots els casos recordeu que:
• Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral
de consum.

Activitat física i rendiment acadèmic
L’activitat física s’associa amb
un millor rendiment acadèmic,
mesurat per l’augment de mitjanes i millors qualificacions en
els exàmens estandarditzats,
d’acord amb diversos estudis realitzats per investigadors de la
Universitat VU als Països Baixos.
En conjunt, els estudis van mostrar que l’increment de l’activitat física per als nens redituaba
en un puntuació més alt en l’escola, en particular en matèries
bàsiques com matemàtiques,
anglès i lectura.
Ser més actiu implica qualsevol
esport, joc i exercici que desenvolupin els nens dins o fora de
l’escola, el que pot millorar el
flux de sang al cervell i més oxigen a les cèl·lules implicades en
l’aprenentatge i l’atenció, explica la investigadora de la universitat, Amika Singh.
A més, l’exercici augmenta els
nivells de certes hormones que
poden millorar l’ànim i combatre l’estrès, propiciant un millor

ambient d’aprenentatge.
Els beneficis d’una major activitat
en els nens s’estenen més enllà
del rendiment acadèmic: poden
comprendre de millor manera les
instruccions i regles, així com interactuar i establir relacions amb
els altres de manera adequada.
En el cas dels adults, aquest augment està relacionat amb una
major productivitat laboral i baix
índex d’absentisme provocat per
malalties.

Els investigadors donen suport a
la idea d’establir més programes
d’activació a les escoles i treballs, en lloc de només una hora
al dia com està establert per als
menors.
Cal fomentar diverses activitats
que desafiïn als nens i adolescents, com l’exercici, ja que els
porta beneficis a la seva salut
física i mental. I tu, Quant de
temps destines cada dia al teu
condicionament?

La Plaça del Pilar 1a part

Descobreix Igualada... i més!

Als nostres dies és gairebé inimaginable de
concebre que, en el recinte que coneixem
com a la Plaça del Pilar, hi hagués estat encabida fins a principis dels anys 30 del segle passat una apinyada i llarga illa de cases que, alhora, s’obria respectivament a
dos carrers ben estrets: el de la Font Vella,
donant a la històrica Font Vella d’un angle
de Santa Maria, i el carrer de la Bonanova,
que venia a ser una estreta continuació del
carrer Nou; i per l’extrem est, aquestes cases miraven al carrer de Custiol.
Tant és així que, aquesta plaça va veure
una primera gran remodelació arran de
l’enderroc de l’esmentada illa d’edificis i la
desaparició dels seus respectius carrers,
tot obrint-se envers un primitiu espai ocupat
per l’anomenada Font Vella, altrament un

indret de pas on hi va estar emplaçada la
primera font de la Vila d’Igualada. Efectivament, els fons documentats ens parlen
d’una primera font gairebé a tocar del carrer Nou, que posteriorment a aquell enderroc d’habitatges havia ocupat la zona
del centre de la plaça, per a ser traslladada definitivament, cap a finals de la
passada dècada dels seixanta, a l’actual
espai del començament del carrer Verge
de la O, totalment adossada als murs de
la Basílica de Santa Maria, conformant
un racó certament captivador.
En un altre sentit, no deixa de ser curiós
que el nom de Plaça del Pilar trobi els
seus orígens en uns fets relacionats amb
la història social de la ciutat, i concretament els referits al seu veïnatge més

Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

Enderroc de l’antiga illa de cases, 1930 AFMI

Pça. del Pilar Perspectiva actual
proper. Així doncs, a mitjan segle XIX, una plaga de còlera va
afectar substancialment a uns quants vilatans, tot conduint a
què el fervor religiós de l’època es decantés vers l’advocació
de la Verge del Pilar, amb la prometença de celebrar anyalment els festeigs en honor i gratitud a aquesta Verge, guardadora de veure estesa l’esmentada epidèmia. Amb aquest
nou reconeixement de la plaça, des fa més de cent cinquanta
anys, tots els veïns s’han avingut puntualment a fer efectiva
aquell devot compromís, fins al punt que tot l’entorn de la
Plaça del Pilar i de la Font Vella s’ha configurat com a un
dels barris d’un ferm arrelament associatiu que celebra amb
veneració i entusiasme cada 12 d’Octubre.
Si bé la plaça té alguns elements susceptibles de menció,
que ocuparan un altre capítol, en cap cas és excusable de
passar per alt la importància històrica de la Capelleta de la
Verge del Pilar que, en tant que patrona de la plaça, ha tingut
el seu lloc preferencial, en el marc de la seva gran balconada, a la mateixa façana de l’immoble número 9, altrament
popularitzat l’edifici -fins al moment de la seva desaparició, fa
uns quants anys- per l’Esparteria de Cal Botines.

La Font Vella

© Carmel·la Planell
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Comarca
Capellades, el primer municipi de l’Anoia
en desplegar la gran pancarta de l’ANC

La pancarta es va desplegar a la plaça Catalunya de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU

El dilluns 24 d’agost, a la Plaça
de Catalunya de Capellades
es va desplegar la gran pancarta que l’ANC (Assemblea
Nacional Catalana) va estrenar el dia 4 d’agost a la Plaça
de Sant Jaume de Barcelona,
aamb motiu de la manifestació

que es va fer l’endemà que
Artur Mas signés el decret de
convocatòria d’eleccions per
al dia 27 de setembre, per tal
de donar inici a la Via Lliure
cap a la República Catalana.
La pancarta, que medeix 24
per 39 metres i on es pot llegir “11S Omplim la Meridiana-

27S Guanyem la República
Catalana”, va ser subjectada i
vorejada per més de 150 capelladins i fotografiada per a la
posteritat.
Primer hi va haver un breu
parlament a càrrec de la secretària comarcal de l’ANC,
Núria Vinyals, i el president de

l’Assemblea Territorial de Capellades, Xavier Cassanyes.
A les 17’14 es va aixecar la
gran lona i es van sentir crits a
favor de la independència de
Catalunya, únic lligam dels assistents, ja que l’ANC sempre
s’ha caracteritzat per no decantar-se per cap color polític.

L’acte va acabar amb un fort
aplaudiment de tots els participants. L’organització es felicita per l’assistència de gent, ja
que la convocatòria es va fer a
última hora. La pancarta venia
del municipi de L’Escala i ara
es portarà a altres municipis
de l’Anoia.

Demà, sortida de Piera Turisme
Festa Major al Bedorc de Piera
i festa d’estiu al Bosc de l’Àliga de Piera amb activitat astronòmica
PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

El Bedorc celebra la seva
Festa Major amb un programa
d’actes organitzat per l’Associació de Veïns del Bedorc.
La festa ja va iniciar-se dimecres amb partits de futbol a
la pista: Nens i nenes, pares
i mares, solters i casats i en
acabar berenar per a tots els
participants. Ahir dijous a la
nit, hi havia previst teatre amb
la colla Pa amb xocolata amb
l’obra Arriba el Senyor President (comèdia, somriures i
diversió) per a petits i grans.
Els actes per avui i el cap de
setmana són:
Divendres 28 d’agost
21.30 h Sopar de germanor a
càrrec del restaurant El Racó
d’en Canela a la pista. Pregó
de festa major 2015 a càrrec
d’en David Canela. En acabar
Espectacle de Xavi Líric Song
i, seguidament, concert amb
el nostre grup Matasistocs.
Per acabar la nit, discomòbil
amb “gogós” i a les 3.00 h si
tens gana menja’t un Bedorcfranfurt
Dissabte 29 d’agost
11.00 a 14.00 h Inflables aquà-

Aquest dissabte, Piera Turisme ha organitzat una sortida,
amb una activitat astronòmica
inclosa per descobrir Piera a
la nit.
Sortida nocturna de 2 hores
aprox., moderada i apta per
a tots els públics, per descobrir Piera amb uns altres ulls.
Itinerari que engega del Parc
del Gall Mullat i passa pel barri

tics per petits i grans, a la pista
18.00 h Jocs per a la mainada
i berenar
19.00 a 21.00 h Tasta Cava
amb montaditos a la plaça
dels Arbres
23.30 h Ball de gala amb el
grup Doble Cara. A la mitja
part, entrega dels premis del
Campionat de Truc
Diumenge 30 d’agost
13.00 h Missa solemne amb la
Coral de Piera
21.00 h Sopar bingo
Cloenda de Festa Major amb
castell de focs.
Els abonaments i tiquets es
podran passar a comprar pel
despatx de l’Associació a partir del dia 17 fins al 26 d’agost

a les tardes, de 19.00 a 21.00
h.
Festa d’estiu
del Bosc de l’Àliga
Aquest cap de setmana un altre barri pierenc celebra la festa d’estiu. És el torn del Bosc
de l’Àliga, que celebra la festa
amb aquest programa:
Dissabte 29 d’agost
21.30 h Sopar popular
Després del sopar, bingo
23.30 h Discoteca mòbil
Diumenge 30 d’agost
18 h Animació infantil (paròdia, màgia...)
19.15 h Xocolatada per a als
nens

Sant Jordi, camí Romeu (carril bici), Can Claramunt, pi del
Xama, restes de la masia de
Can Jeroni i entre vinyes fins
a Piera. Es comptarà amb la
companyia d’en Joan Guarro,
un astrònom reconegut a Piera, que instruirà els caminants
a l’entorn de la nit, els estels,
el sol, la lluna, els asteroides...
Cal portar lot, aigua, calçat còmode i càmera fotogràfica.

Cap de setmana de vòleisorra
PIERA / LA VEU

Fins diumenge, l’Associació
Juvenil 83 i mig celebra el 9è
Torneig Vòlei Sorra Piera a
les instal·lacions esportives de
Can Mas. Com ja és habitual,
el torneig compta amb zona

PER PUBLICITAT

93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

d’acampada i servei de bar
amb entrepans. Com ha novetat, la nit de dissabte 29 d’agost
a les 21.30 hores, l’escola de
ball Dance Luxury presentarà
una mostra del seu espectacle:
“Un viaje por el mundo”.

ANGLÈS
20€/mes
Inscripció oberta proper curs.
A partir de P3.

AULA 42

626 082 108
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Un grup expert en incendis forestals
analitzarà en un curs el foc d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Sant Martí de Tous viu des
d’avui la Festa Major “petita”
TOUS / LA VEU

Sant Martí de Tous viurà des
d’avui divendres la seva Festa Major d’estiu, considerada
la “petita” de l’any. Tot i això,
hi ha preparades interessants
activitats, moltes d’elles relacionades amb la música.
Divendres 28
A les 8 del vespre, a la pista
poliesportiva, “vesprendirecte”. Bon ambient, barra amb
preus populars, coixins, pista
de ball, sopars… organitzat
pels joves de Tous amb la col.
laboració de la piscina amb
els sopars. Amb The Gaviota
Street Band, Dani Díaz, Jo Jet
i Maria Ribot, la Desbandada i
DJ Texas.
Dissabte 29
A les 11.30 del matí, a la
plaça Ajuntament, “tallerballdefaixes”. De la mà del Ball
de Faixes de Tous. Si vols
aprendre’n o recordar-ne els

passos, si el vols ballar o simplement col.laborar, no et pots
perdre aquest taller. En acabar, es farà una ballada a la
plaça, a la 1 del migdia.
A les 8 del vespre, a la plaça Ajuntament, “vitastdetous”.
Bona música en directe, tast
de vins DO Catalunya, i delicioses tapes fetes a casa. Amb
Mònica Guech, soulove.
A les 22.30 hores, a la plaça
Major (Manel M. Girona), “paquétousfestival”. Música de
diferents estils, versions de
pop dels anys 60 i fins ara,
passant pel flamant fusió i el
rock, barres amb cervesa artesana i dibuixos en directe…
Amb Pau Sastre i Caro Guiral,
Diego Paqué, Primo Zon i David Pozon.
Diumenge 30
A les 17.30 hores, al camp de
futbol, trofeu Festa Major entre la UE Tous i el Calaf.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

El guanyador de 100€ per la reparació
DE XAPA i PINTURA ÉS:

Pilar Borrella
d’Igualada

Felicitats!

Un col.lectiu expert en l’anàlisi
dels incendis forestals, la Pau
Costa Foundation (PCF), ha
organitzat una sessió de treball especial per estudiar el
foc d’Òdena, que va destruir a
finals de juliol un total de 1.200
hectàrees d’Òdena, Castellfollit del Boix, el Bruc i Sant
Salvador de Guardiola, i que
ha esdevingut l’incendi més
important d’aquest estiu a Catalunya. La PCF s’anomena
com “una plataforma d’informació, difusió i recerca en la
gestió d’incendis forestals i en
l’ecologia del foc”. La sessió,
sota el lema “Journal Club”, es
farà el 5 de setembre en un
lloc encara per determinar.
Un Journal Club és “una trobada periòdica d’un grup de
persones interessades en
debatre sobre una temàtica
determinada. El plantejament
que es fa des de la Pau Costa
Foundation és el d’un debat
a camp, obert, serè i franc,
sobre temàtiques d’actualitat
al voltant dels incendis forestals”.
En aquesta sessió de treball
hi ha com a objectiu “la comparativa entre les condicions
i característiques de l’incendi
forestal d’Òdena i les de l’incendi que va afectar zones de
l’Anoia i el Bages l’any 1986”,
així com l’anàlisi de les actuacions de gestió forestal i la
seva regeneració post-incendi
a la zona, i el projecte “Life

L’incendi d’Òdena va ser devastador.

Montserrat”, que té com a objectiu prevenir els efectes devastadors del foc alhora que

es preserva la biodiversitat de
la zona.

Demà, Sant Feliu de Castellolí està de festa
CASTELLOLÍ / LA VEU

Com ja és habitual el proper
dissabte 29 d’agost es celebra la Festa Major del barri de
Sant Feliu de la vall a Castellolí. Al voltant de l’ermita romànica del segle X que porta
el mateix nom en honor a Sant
Feliu.
Enguany es durà a terme la
24ª edició d’aquesta festa que
començà com una trobada
dels veïns i s’ha convertit en
una festa que ja és coneguda arreu de la comarca, pels

amants de les havaneres i bones sardines a la brasa.
A les 9 del vespre, missa oficiada per mossèn Eduard Flores rector de Castellolí i cantada per la Coral d’Aulí.
A les 10 del vespre tradicional

sardinada.
A les 11 de la nit cantada d’havaneres amb el grup “Son de
l’Havana”, a la mitja part rom
cremat per tothom a elaborat per la família d’en Jaume
Brugués i sorteig de la “gran
panera de Sant Feliu”, organitzada pels veïns del barri amb
la col·laboració de diverses
empreses de la comarca.
Els tiquets es vendran el mateix sopar essent el preu dels
adults: 8 € i els nens fins a 12
anys: 5 € Cal portar-se la taula.

4a Fira de la Cervesa Artesana a l’Espelt
ÒDENA / LA VEU

El proper dissabte 5 de setembre tindrà lloc l’acte de
presentació de la 4a edició de
la Fira de la Cervesa Artesana
de l’Espelt que enguany serà
el 26 de setembre.

L’entitat organitzadora de la
Fira, l’associació La Bromera,
vol convidar tothom a conèixer
les activitats que es duran a
terme durant la Fira, explicarà el funcionament de l’associació i tothom qui ho desitgi

podrà fer un tast de la cervesa
artesana La Bromera, d’elaboració pròpia.
La presentació serà a dos
quarts de 8 del vespre el dissabte 5 de setembre a la taverna musical L’Acústic.
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Pujalt inaugura el seu nou
Centre Cultural per la Festa Major

Veciana va viure una
gran Festa Major
VECIANA / LA VEU
ANGELINA SALUT / PUJALT

De cobert d’intendència a
centre cultural, el Cobert de
Pujalt. Inaugurat per la diputada al Parlament de Catalunya
Maria Senserrich, neix amb
una clara voluntat d’aglutinar
als veïns del municipi i de convertir-se en un centre de referència per a tot tipus d’actes
culturals, turístics i festius.
El passat cap de setmana,
21, 22 i 23 d’agost Pujalt va
celebrar la seva Festa Major.
Aquesta hagués estat una festa major normal, jocs, balls,
entrepans, gresca..., si no
hagués estat per una circumstància especial, i és que Pujalt
compte des del passat dia 15
d’agost, amb un nou equipament, el Centre Cultural “El
Cobert”.
El Cobert, que va ser inaugurat el passat 15 d’agost, és un
espai que neix amb la voluntat
d’aglutinar els pobles del municipi, acollint actes culturals
de tots tipus, -des de concerts,
teatre, cinema a la fresca-; de
contribuir a dinamitzar l’economia sent un complement
tant del memorial de l’Exèrcit,
com estant al servei de les activitats turístiques de la zona;
i de prestar servei al veïns
oferint-los-hi la possibilitat de
realitzar festes o celebracions
familiars; etc.
L’acte va constar de la inauguració protocol·lària, amb la
benedicció per part de Mossèn Joan, que va remarcar
la importància d’espais com
aquests que aglutinen als veïns, i la posterior tallada de

cinta a càrrec de la diputada al
Parlament de Catalunya, Maria Senserrich; seguidament i
una vegada dins el local Antoni de Solà, alcalde de Pujalt,
va obrir el torn de parlaments
i va remarcar que era un equipament llargament reivindicat
pels veïns, -que ha de servir
per dinamitzat l’activitat social
i cultural del municipi i aglutinar als veïns dels cinc pobles del municipide Pujalt- va
dir. També va comentar que
des de les administracions,
malgrat la crisi, Generalitat i
Diputació segueixen donant
suport a les iniciatives dels
municipis, així com els fons
europeus –es diu que des de
la Generalitat ,Diputació i des
dels municipis no es fa res, i
si que se’n fan de coses, això
n’és una mostra- va comentar,
i va afegir que aquest local a
part de ser un centre cultural
havia de ser dinamitzador de
l’economia, - hi farem reunions d’empreses, hi ubicarem
l’oficina de turisme i hi vindran
els visitants al memorial de
l’Exèrcit; ara l’hem d’omplir
entre tots de contingut, des de
l’ajuntament i els veïns-.
Maria Senserrich va comentar la insistència de Pujalt en
demanar ajuts per millorar
equipaments del municipi i
va explicar també una mica
de la història del local original –El Cobert de Cal Solé- ,
que havia estat centre d’intendència de l’Exèrcit Republicà
durant la Guerra Civil. Va acabar recordant que l’alcalde,
Antoni de Solà, l’any 2011, li

havia obsequiat un pin molt
especial, que en realitat era
una insígnia que la Generalitat donava als soldats quan
s’allistaven a l’exèrcit (durant
la guerra 1936-39) que deia
“PREPAREM- NOS” sobre
les quatre barres. Aquesta insígnia es va trobar durant les
excavacions del camp d’entrenament de l’Exèrcit Popular
de Pujalt. Senserrich va fer
un paral·lelisme, i va recordar
que quan li va donar la va fer
pensar; ara, però, creu que -ja
estem preparats-, fent clara
referència a les properes eleccions i a les reivindicacions
dels catalans en relació al dret
a decidir.
L’acte inaugural va cloure amb
un concert d’òpera, dins el cicle anual d’Òpera a la Pedra
que té lloc cada estiu a diferents nuclis de Pujalt, en col·
laboració dels amics de l’Òpera d’ Igualada.
El local ha acollit enguany la
majoria d’actes de la festa major, des de l’obra de Teatre “A
Pujalt ja tenim un teatre com
cal” de Pep Serrarols, de cal
Andreuet, a càrrec de J.A.A.P.
(Joves Actors i Actrius de Pujalt), que va tenir molt èxit,
fins als balls de festa major. El
local també compta amb una
petita sala d’exposicions on
era l’antiga cisterna. Enguany
ha acollit una exposició d’un
pintor amb arrels a Pujalt, el
Xavier Moreno de Ca la Mundeta. Aquests dies ha quedat
demostrat que aquest nou
equipament ha estat ben encertat i és de grat de tothom.

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga
Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Tal i com estava previst el
passat cap de setmana el nucli de Veciana va celebrar la
seva festa grossa, en honor
a la patrona del poble, amb
un programa d’actes pensat
per acontentar a tots els gustos i edats.
Les activitats festives van començar el divendres al vespre
amb la sardinada popular que
va aplegar més de tres-centes
persones a la plaça de Ramon
Servitje. A continuació el grup
de teatre L’Escombra, de Sant
Guim de Freixenet, van fer riure de valent al públic assistent
amb els embolics de l’obra
Fuita.
L’endemà dissabte a la nit
multitud de persones van omplir la mateixa plaça per gaudir
del ball de revetlla a càrrec del
grup Versió Original. A la mitja
part es van repartir entrepans
de pa amb tomàquet i pernil tal
i com es ve fent des de l’any
1985. Durant el ball la comissió de festes de Veciana, entitat organitzadora de la festa,
va donar les gràcies a totes
les persones que amb la seva
feina i esforç fan possible que
any rere any Veciana tingui
una gran festa major.
El diumenge la diada festiva

va començar a les 12 del migdia amb la missa solemne en
honor a la patrona oficiada per
mossèn Enric i acompanyada
per les veus de la Coral de
Veciana que va cloure l’acte
litúrgic entonant els goigs de
la Mare de Déu de Veciana.
Aquest acte va ser una bona
ocasió per visitar i gaudir de les
millores que l’Ajuntament ha
realitzat aquest darrer any als
entorns de l’església romànica
de Santa Maria creant-hi una
plaça i zona d’aparcament així
com un vial de circulació que
ha millora notablement la seguretat, mobilitat i imatge del
conjunt patrimonial.
A la tarda una festa de l’escuma a la plaça de Sant Miquel
van fer passar una bona estona a xics i grans. Una estona
més tard, cap a 2/4 de 8 del
vespre, el grup Solsona Gospel School començava el concert amb el qual faria cantar
i aplaudir el públic amb cançons tant conegudes com Oh
happy day, I will follow him o
Amen, entre d’altres.
Amb aquest concert es va posar punt i final a la festa grossa de Veciana de la qual se’n
fa una valoració més que positiva tant per la bona meteorologia com el bon funcionament
de tots els actes.

ES BUSCA ASSESSOR
COMERCIAL
Es busca assessor comercial experimentat i
dinàmic per a posició amb un enorme potencial de creixement. Captació, assessorament i
fidelització de clients.
Es valorarà bona presència i experiència com
a venedor . Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu
CV a l'adreça de correu:
rrhh@pymesolutions365.com
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Esports
Estrena de la nova gespa al camp de les Comes d’Igualada
FUTBOL / REDACCIÓ

Coincidint amb el partit de futbol de Festa Major, en el que
el CF Igualada es va imposar
al Balaguer per 3-1, es va estrenar la nova gespa del camp
de futbol principal de Les Comes. Abans de l’inici, l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, la
regidora d’Esports, Rosa Plassa, i el president del CF Igualada, Francesc Jorba, van fer la
sacada d’honor.
L’actuació ha tingut un cost de
242.000 euros i ha inclòs la
substitució de tota la superfície
de gespa, un terreny de 100
metres de llarg per 65 metres

La nova gespa de les Comes ha tingut un cost de 242.000 euros.

d’ample.
S’hi ha instal·lat una nova gespa artificial de fibra monofila-

ment de polipropilè bicolor de
60 mm d’alçada i s’ha renovat també el sistema de reg,

que presentava deficiències.
El camp de Les Comes es va
obrir al mes d’agost de l’any

1986 amb gespa natural, i la
que ara s’ha substituït, que ja
era artificial, era del 2002.

El Bàsquet Igualada inicia la pretemporada de la nova lliga EBA
BÀSQUET / REDACCIÓ

Comença una nova temporada
de bàsquet a les Comes i un
any més, com és de costum, el
conjunt del Physic CB Igualada
comença la pretemporada la
segona quinzena d’agost.
La preparació física, la presa de contacte de nou amb
la pista i les primeres nocions
tàctiques, marquen els primers
dies d’entrenament.
Bon moment també per treballar la cohesió de grup i integrar
les cares noves de l’equip.

Quatre reforços de luxe
Aquest any el Physic compte
amb quatre reforços de luxe,
els jugadors Albert Del Hoyo,
Pau Camí i Xavi Creus i l’entrenador Pep Piqueras que farà
tasques d’ajudant.
En Pau Camí (Manresa,
21/03/1996) juga a la posició
de base, format a la pedrera
del FC Barcelona, l’any passat
jugava al CB Santfeliuenc de
lliga EBA.
El nou aler és Albert del Hoyo
(Manresa, 31/07/1992) també
amb experiència a EBA, l’any
passat jugava amb el CB Vic a

Copa Catalunya.
I el center de l’equip serà
en Xavi Creus (Tàrrega,
1/12/1986) prové del CN Tàrrega on ha jugat tota la seva
carrera esportiva fins ara.
El nou ajudant, serà en Pep Piqueras (Manresa, 23/06/1984),
que ve de dirigir la Salle Manresa a Copa Catalunya.
La plantilla actual, amb vuit
jugadors que continuen de la
passada temporada i les noves
incorporacions, tindrà el premi
i la responsabilitat de jugar a
l’elit de bàsquet Amateur, la
lliga EBA, representant el Club

Del Hoyo, Camí i Creus, noves incorporacions del CBI.

Bàsquet Igualada i la ciutat.
Aquesta Lliga no és desco-

El guanyador d’ UN VOL EN GLOBUS és:

TONI GUIX

d’Igualada

i

EL GUANYADOR D’UN TASTEIG D’ESCALADA
D’AGOST ÉS:

Martí
Claramunt
d’Igualada

www.caminsdevent.com

neguda pel club ja que el CB
Igualada va militar set temporades a EBA entre 2003 i 2009.
Els blaus ha passat per diferents transformacions a Copa
Catalunya i l’any passat després de sis temporades a Copa
va se possible veure la millor
versió dels igualadins i recuperar la categoria gràcies a la
brillant temporada del Physic,
flamant campió de Copa Catalunya 2014/2015.
Amistosos
Avui es jugarà un partit amistós
a les 21.30 h. a les Comes, davant l’Artès.
El cap de setmana del 5 i 6 de
setembre, els blaus participaran del Torneig de Sant Julià de
Vilatorta amb seu a Manlleu. I,
per últim, el 10 de setembre,
un últim amistós contra el CB
Pardinyes a les 21h a Lleida.
Com a novetat, la Federació
Catalana organitza l’anomenada “Lliga Catalana EBA” on
participen tots els equips catalans de la competició. El primer
partit serà el 13 de setembre a
les 17h a la pista del CB Quart
(Girona), i eel dissabte 19 de
setembre l’equip juga a les Comes contra el BC Martorell a
les 18h

Esports
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Luis Luque, segon
en agility a Reus

Albert Torres, segon a la duatló
de muntanya de Secuita
CURSES / LA VEU

AGILITY / LA VEU

Seguint les competicions puntuables per al campionat d’Espanya d’agility del 2016, el
passat cap de setmana es va
diputar una d’elles en el Club
d’Agility Neo Reus.
Luis Luque del Club d’Agility
Rivalcan de Montbui va quedar en una segona posició
amb el seu gos Melendi, en la
categoria mini de Grau III.
L’últim cap de setmana del
mes de setembre, l’Escola canina Rivalcan celebrarà una
competició d’agility puntuable
per al campionat d’Espanya i
que al mateix temps puntuarà
com a selectiva d’agility per al
mundial del Pastor Belga. Així

Set pilots d’Igualada
al campionat
d’Espanya de globus
GLOBUS / LA VEU

Un total de set pilots d’Igualada participen al campionat
d’Espanya de globus aerostàtics, que es disputa aquesta
setmana a la població d’Haro,
a la Rioja, una de les poblacions més conegudes d’aquesta
important regió vitivinícola.
Es tracta dels pilots Jordi Rodríguez, Xavi Aguilera, Josep
María Lladó, Neus Lladó, Jordi
Díaz, Carles Figueras i Carles
Lladó. La competició va iniciar-se el passat dimecres, i
s’allargarà fins diumenge.
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doncs, tots els participants
amb pastors belga i que pertanyen a l’associació d’agility
d’aquest gos, tindran l’oportunitat de classificar-se per anar
a representar a la selecció
espanyola en el mundial del
2016. La competició és oberta a tots els públics de forma
gratuïta.
Luis Luque que presideix
l’Escola canina Rivalcan està
classificat amb el seu gos Melendi per al campionat del món
d’Agility 2015 de la FCI que es
celebrarà el proper octubre
a Itàlia, campionat en el qual
l’any passat va quedar sotscampió del món per equips.

El passat diumenge 16 d’agost
es va disputar a la localitat
tarragonina de Secuita una
nova edició de la duatló de
Muntanya, amb tres atletes del
CNI-Best-Obrador. Molt ben
organitzada per Niltravel amb
en Pep Calvet a la direcció. El
seu optimisme i ganes de fer
les coses són un exemple a
seguir. Les distancies a realitzar eren 4km corrent, 16km btt
i 2.5km corrent a peu.
Albert Hurtado, especialista en
triatlons d’asfalt no va voler perdre’s l’oportunitat de participar
en un duatló al costat de casa
ni que fos de muntanya. Amb
una cursa de menys a més i
malgrat perdre molt temps en
les zones tècniques va poder
fer un bon paper i prometent
participar en més proves.
Daniel Sanchez que participava en aquesta duatló per tercera vegada consecutiva va fer
el seu millor temps escratch,
amb una sortida meteórica que
li va pasar factura al tram de
bici i de correr final. Pero amb
la seva constancia i ganes de
donar-ho tot va realizar un pa-

peràs.
Albert Torres va realitzar una
bona sortida, encapçalant el
grup en els primers quilòmetres, trencant el grup i marcant
un bon ritme. Sempre amb
unes sensacions comodes
malgrat ser cursa a peu que no
es la seva especialitat.
Arribant a la primera transició
Salva Gran el va adelantar per
uns segons, però amb un canvi rapid Albert Torres va sortir
primer amb la bici, amb l’Albert Turné també molt aprop,
tots disposats a realitzar dues
voltes de 8km, on Albert Torres
va posar un fort ritme i va anarse distanciant de tots els rivals
menys del jove que s’hi va enganxar a roda, seguint el ritme
i traçades d’en Torres, que no
podía afluixar i que l’atrapessin
de darrere.
D’aquesta manera van finalitzar el tram de bici, disposats
a jugar-se la victoria en els km
de cursa a peu finals. Torres
va sortir primer de la transció
i a tot gas intentant despenjar
al rival, però va ser imposible i
a 1km de meta va ser superat.
Arribant a escasos 30’’.

Dos anoiencs a l’Ironman de Copenhaguen
CURSES / LA VEU

El divendres dia 21 d’ agost
l’Antonio Romero i la Lola
Palau del Cerrr Igualada van
marxar cap a Copenhaguen
per disputar l’Ironman que
feien en aquesta ciutat el diumenge dia 23.
La Lola va sortir a les 7:40
amb el grup d’ edat de 40-44
anys. L’ Antonio va sortir a les
7:50 amb el grup d’ edat de
45-50 anys. La natació, es va
disputar en una espècie de
llac amb aigua dolça i salada
amb un munt d’algues, una
volta de 3.800 metres. La Lola

Palau, va sortir de l’aigua amb
1:01 i Antonio Romero amb
1:08. Després, 180 km. de ciclisme, amb ràfegues de vent
molt fortes que van complicar
aquest sector, a més, el circuit
tenia desnivell de 1200 metres
positius i curves molt tancades
i pronunciades. I el circuit una
part oberta al trànsit.
El temps d’Antonio en bici va
ser de 6:11 i el de la Lola va
ser 6:29.
El sector de córrer van ser
4 voltes pel costat del mar i
centre, amb llocs molt estrets
i adoquinats, amb el mateix
vent. Els dos atletes van fer

GUANYADORA
DEL MES
D’AGOST
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36a edició del torneig
d’Igualada de tennis
taula per a veterans

TENNIS TAULA / LA VEU

El passat dissabte 22 d’agost i
dins de la Festa Major d’Igualada es va celebrar el torneig
de tennis taula per a veterans,
en la seva 36a edició. La inscripció va ser de 12 jugadors.
Per a la fase classificatòria
es varen formar tres grups de
quatre jugadors.
Els dos primers classificats de
cada grup passaven a jugar la
fase definitiva de la competició. A semifinals, D. Naranjo
va derrotar F. Alcoberro per
11-5, 11-4, i 13-11. T. Garcia
guanyava J. Salomon per 119, 11-7 i 11-9.
A la final, Diego Naranjo va
derrotar T. Garcia per 11-3,
11-2 i 23-21.

L’FS Can Titó Vilanova
busca jugadors
FUTBOL SALA / LA VEU

un temps de 4:04.
El temps total de Antonio Romero va ser 11:37, en la seva
novena distància Ironman.
Lola Palau, que debutava, va
fer 11:47.

El CFS Can Titó Vilanova busca jugadors per completar les
categories d’alevins (nascuts
al 2004 i 2005) i infantils categoria escolar (nascuts al 2002
i 2003). Els entrenaments dels
alevins començaran el dimecres 2 de setembre al Can
Titó de 17h a 18:30h. L’infantil
a mitjans de setembre.
Interessats-interessades
no
dubteu en respondre al mail
cantitovilanova@gmail.com ,
al facebook CFS Can Titó Vilanova o al telèfons 679 660 199
(Oriol) o 687 050 665 (Jordi).

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel

Pepita Pareta

Email

de Vilanova del Camí

S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Maria Díez i Teresa Bernadas
disputen l’Europeu d’hoquei

La igualadina Ivonne Copoví,
segon reforç de l’Aqua Igualada
HOQUEI / LA VEU

La igualadina Ivonne Copoví,
de 23 anys, és el segon fitxatge de l’AQUA Igualada Femení HCP per a la nova temporada 2015/2016. Provinent del
Dominicos gallec, va marxar fa
cinc anys per estudiar i jugar a
Galícia, guanyant-ne els títols
absoluts de les darreres temporades amb diferents equips
i que, alhora, es guanyaven el
dret a pujar a l’OKlliga femenina, però que aquests, al darrer
moment, els tancaven les portes sense massa contemplacions. Una situació familiar...
El nou dorsal 22, torna a casa
seva amb molta il·lusió per jugar a l’OKlliga i aportar treball
i compromís a nivell de grup.
A nivell de joc, el seu patí, bon
xut i la seva velocitat seran,
sens dubte, un actiu important
pel joc d’atac igualadí.
Presentada avui dilluns al restaurant AQUA, patrocinador
de l’equip a l’OKlliga femenina, ha estat acompanyada per
familiars, la gerent del Restaurant Aqua, Fina Solé, el President de l’entitat, Salvador Gil,
directius, staff tècnic, companyes i alguns socis i aficionats.
Amb ella, i la portera provinent
del CP Vilanova, Mònica Ferrer, presentada el passat mes
de juliol, l’AQUA Igualada va

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

rejovenint l’equip amb jugadores de “casa”.
La temporada passada, l’equip
ja va recuperar la igualadina
Raquel Bernadas del CP Alcorcon. Aquesta es convertiria
en la màxima golejadora de
l’equip i una de les peces clau,
que acabaria fent una bona
campanya, amb una 8a posició a l’OKlliga i havent disputat la Copa de la Reina. Amb
la Raquel i la Ivonne, sembla,
doncs, clara la tendència del
club per anar recuperant jugadores igualadines d’altres
clubs.
Jugant fora d’Igualada tenim
encara la Maria Díez, titular indiscutible de la selecció espanyola i a l’Hostelcur de Gijón,

i màxima golejadora de l’OKlliga les darreres temporades.
O la portera Teresa Bernadas
(bessona de la Raquel), també internacional, que tornarà aquesta temporada al CP
Alcorcon, de Madrid. També
podríem anomenar a l’Anna
Gil, jugadora del US Coutras
(França) o la Maria del Moral,
jugadora del Santa Maria del
Pilar de Madrid...
Aquesta no serà, però, la darrera incorporació de l’equip
igualadí aquesta temporada;
la setmana vinent l’AQUA
Igualada presentarà una nova
jugadora, internacional, que,
com la Ivonne i la Mònica,
ajudarà a assolir els objectius
d’aquesta temporada.

La selecció espanyola femenina d’hoquei sobre patins disputa aquests dies el Campionat d’Europa a la ciutat italiana
de Matera, i amb la presència
de dues jugadores igualadines, Maria Díez i Teresa Bernadas. El combinat nacional
buscarà reeditar el Campionat
d’Europa, una competició que
ha conquistat en les tres últimes edicions.
El 2009, abans del primer triomf d’aquesta senda de tres
títols consecutius, el Campionat d’Europa es reivindicava
any rere any com la cita més
exigent del calenari internacional femení per a la selecció
espanyola, que només havia
pogut alçar-se amb el títol
en una ocasió, al 1995. Però
després del títol del 2009, Espanya ha demostrat una he-

gemonia continental només
equiparable a la que va demostrar Portugal entre 1997 i
2001, quan també va guanyar
3 europeus consecutius.
Espanya arriba a la cita amb
l’objectiu de guanyar el títol,
com en qualsevol competició
internacional, però per tant,
d’aconseguir-ho, no només
mantindria el cartell de campiona d’Europa, sinó que allargaria la ratxa a quatre certàmens seguits d’èxits, en total
una hegemonia a nivell europeu de 8 anys que es convertiria en la més llarga de la història dels Campionats d’Europa.
La novetat més destacada
de la Selecció Espanyola del
2015 la trobem en el capítol
de l’equip tècnic, on Alejandro
Domínguez ha substituït Alberto Mazón com Sleccionador Nacional.

Albert Moreno, nové al campionat d’Europa de triatló de mitja distància
TRIATLÓ / LA VEU

El passat 9 d’agost es va celebrar a Wiesbaden (Alemanya), el campionat d’Europa
de triatló de mitja distancia,
amb quatre atletes del CAI
triatló Petromiralles. La cursa
formada per 1900m de natació, 90 km de ciclisme i 21 km
de cursa a peu, va ser molt

exigent principalment al tram
de ciclisme on les constants
pujades amb considerable
desnivell, obligaven a mantenir la concentració.
Albert Moreno tornava a la
competició després de passar
bona part de la temporada en
blanc per una lesió. El seu retorn va ser excel.lent acabant
el novè absolut amb un mag-

nífic cartell de rivals a la prova
èlit.
En Jordi Moreno va tornar a
fer una brillant cursa aconseguint acabar al lloc 233 de
mes de 1650 inscrits, i aconseguint ser campió d’Europa a
la seva categoria.
L’Anna Noguera, que es troba
en un període de recuperació
d’una inflamació al genoll, va

provar-ho però al tram de ciclisme va tenir que abandonar.
El Bernat Vinyals, que comença en aquesta disciplina i
en la seva primera presència
europea va fer una cursa molt
constant i es mostrava molt
satisfet de com va anar la prova. Aconseguint una bona experiència en el mon de la mitja
distancia i en la seva prepa-

OFERTA
5.9 kg
ULTRALIGHT SRAM RED 7.000 €

+ Pack de 200€
amb accessoris
ARA 3.000€

ració per l’ironman de Calella
que es celebrarà a l’octubre.
D’altra banda, diumenge 9
agost es va celebrar una nova
edició del triatló de muntanya
de la Molina (Cerdanya). Els
resultats del CAI foren:
110º Josep Malavé
121º Sergi Trujillo
122º Toni Salanova
132º Albert Aguirre

BICICLETES

6.9 kg
ULTRALIGHT RC ULTEGRA 3.700 €

ARA 1.800€
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L’Igualada Rock City va portar el
rock’n’roll a les Barraques de la FM

DePellSensible dedica
demà una vetllada a recordar
Maria Mercè Marçal
POESIA / LA VEU
Los Tiki Phantoms, en plena actuació. Foto: Marc Vila.

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge 23 d’agost
es va celebrar la tercera edició
del festival Igualada Rock City
a les Barraques de la Festa
Major d’Igualada. El festival,
organitzat per l’Associació
Rock City en col·laboració
amb el departament de joventut de l’Ajuntament d’Igualada,
va oferir 5 hores de música
Rock amb les actuacions de
Los Tiki Phantoms, Eldorado,
Blowfuse i Anything.
Cinc hores de rock
A les 12 de la nit començava
el festival amb l’actuació dels
Anything. Aquests 4 joves
igualadins van oferir un potent concert en homenatge al
5è component de la banda, el
baixista Àlex, hospitalitzat fa
unes setmanes. La força amb
què van pujar a l’escenari per
desplegar el seu repertori, basat en l’EP “Máscaras de Piel”,
i el sentiment amb què van interpretar les cançons van generar una connexió especial
amb el públic.
Posteriorment, els madrilenys
Eldorado van descarregar el
seu hard rock hereu dels anys
70. Amb un so i una execució perfectes vam gaudir de

Extraviada
tortuga gran
per la zona de
Cal Font
Tel. 680 77 57 84

la qualitat de composicions
com Karma Generator, Space Mambo, Reactor o Puedes
Decir Adiós. Dos dels moments àlgids del seu concert
van ser la versió de Jefferson
Airplane “Somebody to Love”
o “Another Bright Sunday”,
tema en el que van combinar
riffs de guitarra contundents
amb passatges psicodèlics, i
que va tancar un concert que
va deixar al públic amb ganes
de més Eldorado.
Acte seguit van ser Los Tiki
Phantoms qui van omplir de
música surf i rock’n’roll 50’s
l’escenari de les Barraques.
El quartet emmascarat va fer
ballar a l’audiència amb cançons com Bala de Plata, Vulcan, Espiral Cósmica, Juno o
la versió de Take on Me dels
A-ha rebatejada com a Tiki on
Me. Un concert molt divertit
amb molta interacció per part
del nombrós públic que després de surfejar, ballar i fer
una llarga tikiconga van acabar tiki-emmascarats i amb un
somriure d’orella a orella.
I arribava el torn de la 4rta i última banda de la nit-matinada.
Eren les 4:00h quan Blowfuse
van sortir amb la missió de
fer moure un públic que podia

estar cansat. Doncs ho van
aconseguir. I de quina manera!! Una intensa hora de punk
rock en què no van faltar els
ritmes frenètics i accelerats
d’aquests joves skaters de
Barcelona. Salts, espasmes
i circle-pits combinats amb
himnes com Behind the Wall,
Ripping Out, Man of Opportunities, la versió punk rock de
Paranoid dels Black Sabbath,
o el nou single i videoclip Radioland. El concert va acabar
amb el seu cantant Òscar Puig
llançant-se al públic de l’IRC.
Adrenalina i bogeria per cloure
una gran i històrica nit de Rock
a la Festa Major d’Igualada.
Des de l’Associació Rock City
s’agraeix el suport rebut per
part de la Kaserna i el departament de joventut de l’Ajuntament d’Igualada perquè el
festival segueixi creixent, i per
poder utilitzar l’espai de les
Barraques. Rock City també
agraeix el suport de patrocinadors, col·laboradors, tècnics i
públic assistent. Menció especial pels músics de les 4 bandes que van tocar a l’IRC ’15
ja que sense ells l’IRC no es
podria fer i el públic quedaria
orfe de música Rock.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

Demà dissabte, 29 d’agost,
l’adoberia de Cal Granotes
acollirà una nova proposta
del cicle de música i paraules
DePellSensible, en aquesta
ocasió centrada en l’obra de
Maria Mercè Marçal.
El 1996, quan li van detectar
el càncer que se l’emportaria
al cap de dos anys, Marçal va
començar un dietari que va
anar escrivint amb intermitències, fins poc abans de morir.
Es tracta d’un dietari centrat
en l’experiència de la malaltia,
escrit des d’una extrema lucidesa. Aquest material literari,
inèdit durant un temps, el va
publicar l’editorial Empúries
en el llibre que porta per títol
El senyal de la pèrdua, un testimoni literari íntim on l’autora
reafirma el seu desig d’escriure, malgrat tots els obstacles.
El recital que tindrà lloc demà
dissabte a les 20h, està basat
en aquesta obra i serà interpretat per Àngels Bassas, veu,

i Anna Comellas, violoncel.
La presentació anirà a càrrec
d’Isabel Casas, llibretera, coneixedora i amant de la seva
obra.
Maria Mercè Marçal i Serra
(Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona, 1998) va ser poeta, catedràtica de català, narradora
i traductora i, per un temps,
també editora. També va ser
activista política, cultural i feminista, el que ella mateixa
definia amb aquesta frase
“A l’atzar agraeixo tres dons:
haver nascut dona, de classe
baixa i en nació oprimida. I el
tèrbol atzar de ser tres voltes
rebel”.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada a
6 euros al Punt de difusió Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 2) o a la mateixa taquilla
de Cal Granotes, (Baixada de
la Unió, s/n) des d’una hora
abans del recital, al preu de 8
euros.

Empresa distribuidora de productes tecnològics cerca:

ADJUNT/TA A DIRECCIÓ COMERCIAL
Es requereix:
- Edat a partir de 35 anys. Persona metòdica i amb alta capacitat de gestió.
- Capacitat de negociació amb proveïdors i clients grans comptes.
-Anglès fluid, oral i escrit. Francès a nivell comercial.
-Estudis acadèmics superiors en l’àrea empresarial o enginyeria.
-Ús avançat de Word, Excel, Outlook.
-Experiència en distribució de productes tècnics.
S’ofereix:
-Programa de formació inicial.
-Integració en un equip de treball jove i molt dinàmic.
- Alta en el Règim General de la Seguretat Social.
-Sou fix més variable.
-Incorporació immediata a l’empresa.

Interessats/des enviar CV a
seleccioset2015@gmail.com

Selecció oberta fins al dia 15 de Setembre
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La Coral de Sta. Maria participà en els
cants de la missa de La 2 de RTVE

Dimarts, l’Escola
Mpal. de Música
inaugura el curs amb
una xerrada de Josep
Lluís Zaragozà

Darrers dies per
presentar-se al
concurs “Llibres
viatgers”
LLIBRES / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 1 de setembre, a les cinc de la tarda tindrà lloc a l’auditori de
l’Escola Municipal de Música
d’Igualada, la conferència inaugural del curs 15-16, sota el
títol “Adolescència i educació
musical - Una mirada psicopedagògica” a càrrec de Josep
Lluís Zaragozà, un expert en
l’ensenyament de les arts a nivell educatiu de batxillerat.
Josep Lluís Zaragozà, és
professor superior de música (especialitat de clarinet) i
llicenciat en psicologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualment és catedràtic de
música d’ensenyament secundari i professor titular de
didàctica general de la música
a l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC).
Forma part de l’Equip de Música de l’ICE de la Universitat
Autònoma de Barcelona i ha
estat formador de pràctiques
en el Curs de Capacitació Pedagògica (CAP) de música de
la mateixa universitat.
Des de la implantació de la
LOE col·labora amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya en
l’elaboració i el desplegament
del currículum de batxillerat de
les arts en la modalitat d’arts
escèniques, música i dansa.

La Coral de Santa Maria en acabar la missa. (foto: Mª Rosa del Rio).

MÚSICA / LA VEU

Diumenge passat dia 23
d’agost, coincidint amb el dia
gran de la festa major d’Igualada, la Coral de Santa Maria
va participar en directe en els
cants de la missa retransmesa per TVE a través del segon
canal i per al circuit català.
L’acte, que tingué una notable
audiència, suposava la cloenda definitiva de les festes del
seu 75è. aniversari. Una commemoració que ha aplegat, en
el seu desenvolupament, un
centenar d’activitats de tota
mena (ofici inaugural, jornada
montserratina, concerts, cicles
poètics dedicats a les excantaires, certamen sobre música
coral, creuer, excursions i un
llarg etcètera), i que en aquest
mes de setembre es compila-

ran en un exemplar extraordinari de la revista «el trumfo».
La missa televisada fou concelebrada i presidida per Mn.
Carles Cahuana, sota la direcció d’Ignasi Miranda que,
en tot moment va atendre exquisidament l’expedició coral
igualadina.
El celebrant en donar la benvinguda feu esment que
aquesta Eucaristia suposava
la cloenda del 75è. aniversari;
també va parlar de la nostra
basílica on va néixer la Coral,
i de la coincidència de la festa
major d’Igualada.
Sota la direcció de Coni Torrents i amb l’acompanyament
a l’orgue de Maite Torrents, la
Coral va escollir un repertori
format per peces d’autors anoiencs (Maria del Rio i Valentí

Miserachs) i altres cançons
entranyablement igualadines,
com “L’himne a Santa Maria
d’Igualada” de Lluís Millet, que
tancà la celebració. La cantaire Rafi Pérez, tingué al seu
càrrec la interpretació del salm
degut al mestre F. Pujol
A l’hora de les ofrenes, junt
amb el pa i el vi s’oferí un record símbol de l’efemèride
fundacional, i en les lectures i
les pregàries a càrrec de Concepció Cuadres, Lleonard del
Rio i Jaume Puig, es demanà
per la ciutat d’Igualada i per
propers objectius de la Coral.
En acabar, es feren les fotografies de grup davant de l’altar, junt amb els celebrants,
director de “la missa” i acompanyants.

A la platja, a la muntanya, a
la piscina o al sofà de casa.
Drets, asseguts, caminant o
ballant. Sigui com sigui que
llegiu, recordeu de fer-vos una
foto ben original per participar
al concurs «Els llibres viatgers» de la Biblioteca Central
d’Igualada. El termini per presentar les fotos acaba el 31
d’agost i el guanyador es pot
endur un premi patrocinat per
Roig’s fotògrafs. De totes les
imatges presentades se’n farà
una selecció per exposar-les a
L’«Aparador» de la Biblioteca
del 24 de setembre al 17 d’octubre. El lliurament de premis
serà el 25 de setembre.
Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies
originals i inèdites, en format
digital jpg, una resolució mínima de 300 ppp i un pes d’arxiu
inferior a 5 MB. Les fotos es
poden enviar a b.igualada.c@
diba.cat, com a document adjunt i posant com a assumpte
«Llibres viatgers 2015». Cal fer
constar: títol, lloc de la fotografia i dades de l’autor. També a
«Llibres viatgers 2015» de la
pàgina facebook.com/biblioteca.centraldigualada. En cas de
participar així cal tenir un perfil
propi, i posar el títol i lloc de la
fotografia; o en paper fotogràfic
amb les mides de 20x30 cm a
la mateixa Biblioteca. Les dades personals de l’autor han
d’anar en un sobre enganxat.

Temporada 2015 - 2016
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 26 de setembre del 2015

CAIGUTS DEL CEL
TEATRE CONDAL

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 final absolutament inesperat que cap espectador no hauria de revelar.
Amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Carles Martínez i Anna Barrachina

AMOR & SHAKESPEARE
Teatre POLIORAMA

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 superficials, 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.

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

Truca al:
93 803 75 56
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Viatges
CARMEL·LA PLANELL
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Descobrir Món
Fotos i text

L’Acròpolis d’Atenes, una harmonia arquitectònica indescriptible
En el lloc, on a l’actualitat hi ha el Partenó, entre
els anys 495-480 a. C., els atenesos hi havien començat a construir un temple de marbre en un
incipient estil dòric, amb sis imponents columnes que mai no van acabar d’aixecar. Més tard,
algunes de les parts d’aquell temple van ser
incorporades al Partenó de Pèricles. I, després
de la destrucció d’aquella obra a propòsit les
Guerres Perses, a l’any 480 a. C., els atenesos van
abandonar la idea de reconstruir el temple fins
que va aparèixer a l’escenari polític un governant, Pericles. Aquest, amb motiu de l’esplendor
d’Atenes, va fer-se seu l’ambiciós projecte de fer
realitat una construcció que representés el somni de la democràcia atenesa per a convertir-se
en una de les obres més perfectes de la creació,
i símbol de la bellesa clàssica.
Des d’aquesta perspectiva, tant la concepció de
la idea del Partenó com la seva pròpia realització de la mà dels arquitectes Ictini i Calícrates
van donar a l’edifici un caràcter indubtablement
únic. La construcció va començar l’any 447 a. C.
i la seva inauguració va ser l’any 438 a. C., tot coincidint amb la festa de les Panatenees, a pesar
que hi mancaven bastants detalls de la decoració escultòrica -encarregada a Fídies- que no
van ser acabats fins sis anys més tard.
Si bé tot apunta a què, a més de ser l’escultor,
Fídies va ser l’encarregat de la total supervisió
del progrés d’una obra que s’inscrivia en la nova
concepció de l’arquitectura, l’estètica dòrica. El
resultat va ser, doncs, un temple dòric, temple
pròstil de vuit columnes a la façana, amb disset més en els seus allargassats costats, d’unes
majestuoses dimensions sobre un respectable

pedestal. Cap a dins, la “naos” de sis columnes
es presentava dividida en dues parts desiguals.
D’aquestes, l’oriental tenia una galeria de dos nivells on s’hi trobava l’estàtua sagrada d’Atenea;
la part occidental, més petita, era relativament
quadrada, amb quatre columnes que sostenien
el teulat amb un únic accés que es feia pel darrere.
Des d’un primer moment, aquest edifici va anomenar-se Partenó, tot i les nombroses versions
sobre la seva funcionalitat més enllà de l’Àgora
de la ciutat. Tota l’estructura va ser vestida amb
marbre pentèlic, a excepció de la teulada que
era de fusta i els seus fonaments, de pedra porosa. I, al capdavall, tot el conjunt arquitectònic es
caracteritza per un minuciós deteniment artístic que dóna a la construcció una harmonia indescriptible, deixant entreveure de lluny estant
unes discretes formes arquejades sobre les superfícies horitzontals i verticals, molt properes
a la perfecció.
Aquí et trobes amb totes aquelles refinades
formes de l’estil dòric, tan sàviament proporcionades per a assolir la més gran harmonia; mentre que, de retruc, la manca conscient de línies
rectes va atorgar a tot el monument una eterna
vitalitat. Les ambicioses intencions dels seus
arquitectes havien d’entreveure’s –al seu diaamb les nombroses representacions del seu fris
continuat d’estil jònic, amb la fila de columnes
interiors, i amb el que devia ser la majestuosa
presència de l’estàtua de la deessa en or i marfil,
obra de Fídies; així com la doble fila de columnes als costats estrets.

Conjunt de L’Erecteion

Teatre de Dionisi

El Partenó

Les Cariàtides de L’Erecteion

Segons les cròniques de Plini, l’estàtua, que
mesurava dotze metres, i es trobava sobre un
pedestal plenament adornat, estava esculpida dempeus, coberta amb un vel d’estil dòric i
amb casc i escut, sobre el qual hi havia un cap
de medusa de marfil, mentre que a la mà dreta sostenia una “nike” i a l’esquerra, una llança.
Als seus peus hi havia un escut i prop de la seva
llança jeia una serp. Als peus, un pedestal deixava veure un fantàstic baix relleu del naixement
de Pandora, i a les seves sandàlies s’hi representaven les lluites dels centaures i aquella de Les
amazones.
Malgrat que com a visitant, als nostres dies, només t’és possible d’admirar una part que gairebé són les restes d’aquesta fantàstica obra,
el cos de l’edifici i la grandiosa disposició del
fris de Fídies encara et permeten de recrear-te
en l’imaginari de l’univers d’aquella moderna
democràcia del temps de Pericles a través del
trajecte que les Panatenees van fer en honor a
la protectora de la ciutat, la deessa Atenea. La
recapitulació quimèrica d’aquella desfilada encara et transporta a uns impressionants detalls
que delaten l’esplèndida precisió de moviments
dels seus personatges, disposats en línia contínua per tot el fris. Òbviament, de la mà d’alguna de les excepcionals guies visuals i artístiques, tot i que algunes de les seccions rellevants
d’aquest fris són al Museu de l’Acròpolis i la part
més important de les imatges esculpides és al
Museu Britànic, qualsevol ànima viatgera ha de
ser capaç de sentir l’emoció d’internar-se en el
passat d’aquesta meravella universal.

Temple d’Athena Nikè
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Cinema
Es projecta a Montbui •
Love&Mercy

Es projecta a Tous • Aprendiendo a conducir

El conductor i l’escriptora

Els Beach
Boys

RAMON ROBERT.-

La realitzadora barcelonina
Isabel Coixet no para. Fa una
pel.lícula darrera l´altre. I unes
pel.lícules li surten més rodones que altres. Que una autora com ella sigui capaç realitzar una pel·lícula d’encàrrec i
fer-la seva mereix un reconeixement. És el cas d´aquesta,
Aprendiendo a conducir, en
la que ha comptat amb la col·
laboració de dos actors ben
renombrats: Ben Kingsley i
Patricia Clarkson. De fet, la
majoria de crítics han valorat
l´interpretació dels actors per
davant de la mateixa pel.lícula.
Rodant a la ciutat de Nova
York, la pel.lícula centra el
seu argument en el personatge de Wendy (Patricia Clarkson), que és una escriptora de
Manhattan. Wendy decideix
treure´s el carnet de conduir

mentre el seu matrimoni es
dissol.
Per a això pren classes amb

Darwan (Ben Kingsley), un refugiat polític hindú de la casta sikh que es guanya la vida

com a taxista i instructor en
una autoescola.

Es projecta a Montbui • Pixels

Salvant la Terra

R.R.-

RAMON ROBERT.-

Vet aquí una comèdia de
ciència-ficció,
amb
parts
d´animació i altres amb actors reals. Tot comença quan
uns extraterrestres mal interpreten 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 (Adam Sandler), qui
actualment treballa com a
instal·lador de sistemes de
home cinema. Aquest encapçalarà un equip d’experts jugadors de la seva època. La
seva missió serà derrotar als
alienígenes i salvar el planeta.
Realitzada pel veterà Chris

Colombus (diferents lliuraments de Sólo en casa i Harry Potter), la pel.lícula pro-

porciona gairebé dues hores
d´acció de lluita marciana,
vistosos efectes especials i

esbargida diversió, especialment grata pels menors i adolescents.

CINEMES YELMO D’ABRERA

Els guanyadors del mes d’agost són:

Trini Serra (d’Igualada), Enric Sánchez (d’Igualada), Amador Solà
(d’Igualada) i Manuel Pérez (d’Igualada)

La historia de la musica pop
integra alguns noms il·lustres.
Un d´ells es el del grup californià The Beach Boys, coetanis
dels britànics The Beatles.
Amb un any de retard, ara
ens arriba un interessant biopic sobre el fundador, cervell
i anima mater del grup, o sigui el músic i compositor Brian
Wilson. Hi ha parts musicals
i arguments sobre la seva influència en la música, però la
pel.lícula també agafa caràcters dramàtics per a referir-se
als seus problemes nerviosos
i mentals, que van propiciar la
relació de Brian Wilson amb el
controvertit terapeuta Dr. Eugene Landy.
Interpretada per Paul Dano,
John Cusack, Elizabeth Banks
i Paul Giamatti, la pel.lícula ha
tingut molt bones critiques arreu. A la fi es tracta d´una proposta tan brillant com intensa,
que clarament s´allunya dels
biopics ordinaris i convencionals.

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades
al carrer del Retir, 40.
Per a més informació truca al
tel. 93 804 24 51.
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CINEMA A L’ANOIA

LOVE&MERCY

Estats Units. Biopic musical. De Bill Pohlad. Amb Paul Dano, John Cusack,
Elizabeth Banks i Paul Giamatti. Biopic sobre el músic i compositor Brian
Wilson, fundador del grup pop The Beach Boys. S´explica la seva influència
en la música contemporania, així com els seus problemes mentals que
van propiciar la seva relació amb el controvertit terapeuta Dr. Eugene
Landy.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

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

CASAL
WHIPLASH (12 anys)
Òscar al millor actor secundari
JK Simmons
Diumenge: 18.00
APRENDIENDO A CONDUCIR
(12 anys)
Diumenge: 19.50

WHIPLASH

Estats Units. Drama. De Damien Chazelle. Amb Milers Teller, J.K. Simmons i
Melissa Benoist. L’objectiu d’Andrew Neiman, un jove i ambiciós baterista
de jazz, és triomfar en l’elitista Conservatori de Música de la Costa Est
en el qual estudia. Terence Fletcher, un professor conegut tant pel seu
talent com pels seus rigorosos mètodes d’ensenyament, dirigeix el millor
conjunt de jazz del Conservatori. Quan Fletcher tria a Andrew per formar
part del conjunt musical que dirigeix, canvia per sempre la vida del jove.

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 enfrontarse 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.

OPERACION U.N.C.L.E.

Estats Units. Acció i espionatge. De Guy Ritchie. Amb Henry Cavill, Armie
Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki i Hugh Grant. Narra les
aventures d’un dos agents secrets, un rus i un altre nord-americà, durant
el període de la guerra freda. Obligats a apartar les seves diferències, tots
dos s’uneixen per formar un equip que durà a terme una missió conjunta
per intentar posar fi a una misteriosa organització criminal internacional
que pretén desestabilitzar el fràgil equilibri de poder resultant de la
proliferació d’armes i tecnologia nuclear.

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.

APRENDIENDO A CONDUCIR

Estats Units. Comèdia. D´Isabel Coixet. Amb Ben Kingsley, Patricia
Clarkson i Grace Gummer. Wendy és una escriptora de Manhattan que
decideix treure el carnet de conduir mentre el seu matrimoni es dissol. Per
a això pren classes amb Darwan, un refugiat polític hindú de la casta sikh
que es guanya la vida com a taxista i instructor en una autoescola

PIXELS

Estats Units. Comèdia. De Chris Colombus. Amb Adam Sandler i Kevin
James. 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
recorre llavors al seu gran amic de la infància i campió de les maquinetes
dels anys 80, Sam Brenner, qui actualment treballa com a instal·lador de
sistemes de home cinema. Caldrà salvar el planeta

DEL REVÉS

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.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI
PIXELS
Divendres:
18:15 20:30
Dissabte:
16:00 18:15
Diumenge:
16:00 18:15

SALA PETITA

22:45
20:30

22:45

20:30

LOVE&MERCY
Divendres:
18:05 20:00 22:00
Dissabte:
16:10 18:05 20:00
Diumenge:
16:10 18:05 20:00

22:00

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv. Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg.: 11:45/15:45/18:00/20:15/22:30
Dll a Dj.: 15:45/18:00/20:15/22:30
2/ LOS MINIONS (TP)
Dv. Ds: 16:45
Dg.: 11:30/16:45
Dll a Dj.: 16:45
2/ ATRAPA LA BANDERA (TP) 3D
Tots els dies: 18:45
2/ OPERACION U.N.C.L.E. (12A)
Tots els dies: 21:00
3/ JURASSIC WORLD (12A)
Dv. Ds: 15:30
Dg.: 12:00/15:30
Dll a Dj.: 15:30
3/ VACACIONES (12A)
Tots els dies: 17:55/20:00/22:10
4/ UN DIA PERFECTO (TP)
Dv. Ds: 15:30/17:40/19:50/22:00
Dg.: 12:00/15:30/17:40/19:50/22:00
Dll a Dj.: 15:30/17:40/19:50/22:00
5/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Tots els dies: 17:00/19:15/21:30
5/ ANT-MAN (7A)
Diumenge: 12:10
6/LOS 4 FANTÁSTICOS (7A)
Dv. Ds: 16:00/18:30/20:40/22:50
Dg.: 12:10/16:00/18:30/20:40/22:50
Dll a Dj.: 16:00/18:30/20:40/22:50

7/ LA CASA MÁGICA (TP)
Diumenge: 11:45
7/ AHORA O NUNCA (12A)
Tots els dies: 15:30
7/PIXELS (7A)
Tots els dies: 17:30
7/ CIUDADES DE PAPEL (7A)
Dll a Dj.: 17:25
7/ MISION IMPOSIBLE
Tots els dies: 19:40
7/ EXTINTION (7A)
Tots els dies: 22:20
8/ INSIDE OUT (TP)
Div. Ds: 16:15/18:20/20:30
Dg: 11:45/16:15/18:20/20:30
Dll a Dj.: 16:15/18:20/20:30
8/ Y DE REPENTE TÚ (16A)
Tots els dies: 22:40
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Televisió

Descarrega’t l’APP de
la comarca GRATIS
Notícies, agenda
cultural, punts
d’interès a visitar,
comerços....

Tota la informació de la
comarca a la teva butxaca!

GuiaAnoia.cat és una app per a
mòbils existents en el mercat
(Android, ios i windows phone i
blackberry) i tauletes. De descàrrega gratuïta per a tots els usuaris
(anant directament a internet)
amb notícies i informació comercial 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

Guia de la salut

D E L’A N O IA

APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva
C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

DIVENDRES
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PODOLOGIA

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco)
Igualada
Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

.Quiropòdies

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

(ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.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

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA
CASES
Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

-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
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

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

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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

Estudis científics, demostren
que el riure aporta múltiples
efectes beneficiosos per a la
salut. Rejoveneix, combat l’ansietat i la depressió, és bona
per al colesterol, aprima, alleugera el dolor, redueix l’insomni
i els problemes cardiovasculars i respiratoris. Les persones amb sentit de l’humor,
tenen la capacitat d’extreure
de la realitat els aspectes més
còmics i de transmetre’ls als
qui els envolten, oferint-los
moments de saludables rialles. Els més hàbils, ho saben
fer, fins i tot quan la realitat
és més dura. D’això se’n diu
humor negre, o riure per no
plorar.

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

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

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

POLICLÍNICA IGUALADA
UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

VOLS ANUNCIAR-TE?
Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829
publianoiadisseny@gmail.com

CE NTR ES M È DICS

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

de Glòria Fité

RIURE PER NO PLORAR

Nutricionista al teu servei

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

Consells
Psicòloga Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
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Però més enllà del que ens
resulta agradable o desagradable sentir, hi ha el que és
sa, autèntic i coherent amb la
realitat que ens envolta. Una
experiència dolorosa o desagradable, provoca sentiments
dolorosos o desagradables; no
hi ha volta de full. És bo no deixar-se ensorrar i evitar que els
sentiments i pensaments dolorosos ens monopolitzin i per
això, una actitud positiva ens hi
ajudarà molt. Fins i tot, una pinzellada d’humor, ens pot ajudar
a relativitzar alguns aspectes
d’aquesta dura realitat.
Però els pitjors estats emocionals, no son sempre els més
dolorosos; son aquells que no
expressem, els que amaguem
o disfressem de falsos somriures. És molt important mantenir sempre el contacte amb
la realitat i la consciència de
nosaltres mateixos i és sà permetre’ns sentir allò que es mou
dins nostre en tot moment.
La por ens pot protegir, la
ràbia ajudar-nos a defensar
els nostres drets i la tristesa, a
vegades ens apropa als altres.
No son emocions agradables,
però si no les expressem o les
dissimulem, no aconseguirem
estar realment en pau amb
nosaltres mateixos

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748

38

Espai de fe

DIVENDRES
28 d’agost de 2015

Invoquem Maria!
El poble cristià senzill no es
cansa mai d’invocar Maria i,
en les seves necessitats, sap
a qui ha de presentar la seva
pregària, perquè ningú com
ella és la nostra intercessora.
La pregària de Maria per nosaltres neix de la seva maternitat. Ella és la mare dels deixebles de Jesús.
Invocar Maria significa posar
la mirada en ella. Posar la mirada en ella significa un respir
d’aire nou en el cor dels qui
l’invoquen. Que n’és, de dolç i
de consolador, contemplar les
glòries de Maria! Ella, la dona
orant i treballadora, l’esposa
valenta i mare decidida, la deixebla del seu Fill i dona ferma
al peu de la creu, la que acull
l’alegria de la resurrecció i prega amb els deixebles en l’espera de l’Esperit; ella, mare i
verge, mestra i deixebla, immaculada i plena a vessar de
misericòrdia, assumpta al cel
i reina de l’univers. Que n’és,
de dolc i de suau, mirar Maria
enmig del nostre món, en el
qual massa sovint les urpes
del regne del pecat i la mort
fan els seus estralls, perquè
la mirada posada en ella ens
obre a l’esperança!
Amb els ulls posats en Maria
som capaços de reconèixer,
en els grans signes i en les
realitats imperceptibles, com
el regne de la veritat i l’amor
s’obre camí en el nostre món.
Quan invoquem Maria neix en
el nostre cor la pregària més
senzilla, perquè és demanar
amb confiança de fills a la nos-
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Qui ha trobat Crist,
ho ha trobat tot

tra mare. La nostra pregària
a Maria ha de ser la dels fills
que, conscients de la seva indigència, es presenten davant
la seva mare, ben orgullosos
de tenir-ne una com ella, segurs de la seva protecció.
La pregària mariana per antonomàsia és l’avemaria. En
la vida dels cristians aquesta
pregària és una joia de valor
incalculable. Hi expressem la
certesa de la comunió dels
sants. Maria prega per nosaltres, està atenta a les nostres
necessitats. Quan la recitem,
ben segur que, en un lloc o
un altre del món, una o moltes
persones estaran resant amb
les mateixes paraules, amb
els mateixos sentiments.

La salve és l’altra gran pregària mariana dels cristians.
«Quan la reciteu, assaboriu-la
detingudament, digueu-la de
tot cor i amb el cap, paraula
per paraula, sense presses,
sense destorbs. Jo us asseguro que no us cansareu de
repetir-la; que hi trobareu la
pau de l’esperit, el menyspreu
del món i la nostàlgia del cel;
sentireu l’encís d’aquells ulls
que es giren misericordiosos
als qui la invoquen i us embolcallarà la presència de la
clementíssima, piadosa i dolça verge Maria» (J.B. Manyà,
Meditacions marianes).

Romà Casanova, Bisbe

Avui llegim el final del discurs
del pa de vida del capítol 6 de
l’evangeli de sant
Joan. El resultat és decebedor.
Ara ja no són els jueus que es
queixen, sinó els seguidors de Jesús: «Aquest
llenguatge és molt difícil! Qui
és capaç d’entendre’l?»
Apareix de nou el problema de
la manca de fe. Jesús insisteix
que la fe és un
do de Déu. Però no hi ha res a
fer, quan es topa amb cors endurits: «Després
d’aquell moment, molts dels
qui l’havien seguit fins aleshores l’abandonaren i
ja no anaven més amb ell.» A
aquests seguidors de Jesús
els passa el mateix que
ens pot passar a nosaltres:
quan no hi ha prou fe: qualsevol dificultat s’amplifica
i esdevé una bona excusa per
a plegar.
La decepció de Jesús toca el
cor de Pere i d’aquest cor en
surt una excel·lent professió
de fe, feta en nom dels dotze
apòstols: «Senyor , a qui aniríem? Només vós teniu pa-

raules de vida eterna...» Pere
creu. Pere pren partit a favor
de Jesús, com el poble d’Israel
pren partit a favor de Déu quan
Josuè el posa a prova (lectura
primera). De nosaltres s’espera que creguem, que prenguem partit lliurement a favor
de Jesús,
que sapiguem veure que només en Crist hi ha la «Vida»,
amb majúscula. Aquesta
decisió ha de ser incondicional i té com a conseqüència
la transformació radical de la
nostra vida. Els sants n’han fet
l’experiència: «Qui ha trobat
Jesucrist ha trobat el més gran
tresor. La resta no és res... Ha
trobat la saviesa, la llum, la
vida, la pau, la joia, la felicitat
sobre la terra i en el cel, el fonament sòlid sobre el qual poder edificar,
el perdó, la gràcia. Ho ha trobat tot...» (P. Antoine Chevrier,
1826-1879).

Joan Mir i Tubau, prev.

MISSIÓ AL CARRER: DEL 12 AL 20 DE SETEMBRE
FRATERNITAT CAPUTXINA D’IGUALADA.
Caputxins 66- 93 803 21 12 -francesc@caputxins.cat
MATINS

DE DISSABTE 12 A DISSABTE 19: Missa a les 9:00h i sortida missionera
DE DILLUNS 14 A DIVENDRES 18: Escola de vida a les 11:30h
EL DIJOUS 17 I EL DIVENDRES 18: Visita al Carmel d’Igualada
DISSABTE 19: Benedicció dels carrers amb Jesús Eucaristia

TARDES

11è aniversari del Sr.

Joan Mas i Vilaplana
que ens deixà el 27 d’agost de 2004
Els seus: esposa, fills, filla política, néts, germana i resta de família
el tindrem sempre en el nostre record.

Fillol, agost de 2015

DISSABTE 12 DE SETEMBRE: 18:00 Missa d’inici i enviament missioner
Missió al carrer amb la Mare de Déu, rosari, cants i predicació
DIUMENGE 13 de SETEMBRE: 18:00 Missa. Missió al carrer i predicació
Vespres al Carmel d’Igualada. Indulgència- el perdó
DILLUNS 14 DE SETEMBRE
18:00. Missa i unció dels malalts. El camí de la creu al carrer
DIMARTS 15 SETEMBRE
18:00 H Missa i unció dels malalts
20:00h Cinefòrum a Sant Martí de Tous
DIMECRES 16 DE SETEMBRE
18:00h. Missa. Processó amb Sant Josep
Sortida a les perifèries existencials: Solidaritat
DIJOUS 17 SETEMBRE: 18:00 Guarniment de drogodependències per la
pregària. Comunidade Cenàcolo: Representació escènica i testimonis.
20:00h. Missa
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE: 18:00h Cristians perseguits.
Ajuda a l’Esglèsia Necessitada: conferència i testimonis. 20:00h Missa
DISSABTE 19 SETEMBRE: 18:00h La pau del cor. Conferència Sor Emmanuel
Maillard. 20:00 missa.
DIUMENGE 20 SETEMBRE: Espiritualitat ecològica: Peregrinació al
Santuari de Sentfores. Missa, dinar.
Vespres al Carmel d’Igualada. Indulgència-perdó gratuït
Esglèsia oberta: des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre amb la
presència de Jesús Eucaristia i Sagrament de la Reconciliació.
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El gourmet
Arròs de peix amb crosta
PREPARACIÓ
Peleu les gambes i reserveu-ne les closques i els caps. Trossegeu el rap a
daus i reserveu-ne les espines.

Ingredients (4 persones)

Per al fumet: ofegueu, en una cassola amb un raig d'oli, les verdures
pelades i tallades a dauets, procurant que no es daurin. Afegiu-hi els caps i
les closques de gamba i ofegueu-ho 2 min.
Afegiu-hi el peix, net de vísceres i sang, i les espines de rap, i ofegueu-ho 2
min més. Cobriu-ho amb aigua freda (uns 2 l) i porteu-ho a ebullició.

400 g d'arròs rodó
12-16 gambes
300 g de rap
4 ous
safrà
oli d'oliva verge extra
sal
Per al fumet de peix:
1 kg de peix de roca
els caps i les closques de les gambes
1 ceba
1 porro
1 pastanaga
1 branca d'api
1 fulla de llorer
oli d'oliva verge extra

Escumeu-ho amb una cullera, afegiu-hi el llorer i, tapat, feu-ho coure a foc
molt suau uns 20 min. Apagueu el foc i deixeu-ho reposar uns minuts
abans de colar-ho. Reserveu-ho.
Escalfeu el forn a 250 ºC.
En una cassola de fang, salteu el rap i les cues de gamba, lleugerament
salades. Retireu-ho.
En el mateix oli, sofregiu l'arròs 2 min, a foc suau. Afegiu-hi el brou (1,5 l) i el
safrà, i poseu-ho a punt de sal. Deixeu-ho coure a foc mitjà, 13 min, i
afegiu-hi el rap i les cues de gamba a mitja cocció.
Passats els 13 min, cobriu l'arròs amb l'ou batut i acabeu-ne la cocció al
forn, 7 min, o fins que la crosta estigui una mica daurada.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

Restaurant
Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

· Servei de carta amb
secció de tapes

Restaurant

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

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

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

nou urbisol
restaurant

Cuina de mercat

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03

www.nouurbisol.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

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
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4 paraules amb...
Jaume Singla.En Josep Castelltort és una de
les persones que millor coneix
-i valora- la qualitat ambiental i
la diversitat de la flora i la fauna
de Catalunya. De la lluita contra
l’intent de fer un abocador a
Rubió l’any 1989, en Josep
Castelltort -i altres- va entendre
que la lluita pel medi ambient
no podia limitar-se a dir NO.
Calia -i cal- donar alternatives
sostenibles. I això fa des d’aleshores de forma professional i a
través de l’empresa Ambiens.
(Ambiens.cat). Viu a Montbui
on intenta millorar les coses
des de la participació. Forma
part de l’ANC i és també un dels
milers de voluntaris/candidats
de Junts pel Sí.
Què feu a Ambiens?
Som una empresa molt diversificada i amb una alta especialització, per exemple en
tractament de residus urbans
assessorant institucions i fent
directament alguns serveis.
Tenim molta experiència en
compostatge. Fem enginyeria
en medi ambient i gestió i control de fauna urbana i peixos.
Podem fer tantes coses perquè
som 12 persones treballant-hi.
Hem pogut créixer perquè
tenim molta solera i som coneguts a tot el país.
Vareu ser els primers d’Espa-

nya en fer control de coloms
urbans.
Els primers de tot l’Estat. Quan
varem començar no hi havia
cap mena de metodologia i
s’enverinaven els animals.
Nosaltres incidim en l’hàbitat
dels coloms que és una forma
natural de controlar la població.
Quin percentatge dels vostres treballs feu a l’Anoia?
L’Anoia és una part petita de la
nostra activitat. Potser al voltant del 15% de tot el que fem.
Quin és el pitjor problema
mediambiental de l’Anoia?
La manca d’idees i voluntat i
l’excés de passivitat dels partits
per a resoldre el desgavell. La
població estava molt motivada
però l’interès ha baixat, segurament per la depressió que
porta la crisi econòmica. No
s’ha entès la importància del
medi ambient en el futur de la
comarca. Es dóna el contrasentit que és més progressista
el programa mediambiental del
Banc Mundial que el dels partits a l’Anoia.
Es molt fort això que diu!
És perfectament constatable.
Fins hi tot la darrera encíclica
de Papa és més progressista,
perquè va a parar a l’arrel del
problema. Altra cosa és el cas
que en facin els catòlics.
Parlem de política. En aquest
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Josep Castelltort

moment està vinculat a l’ANC
i va impulsar una llista municipal a Montbui.
A Montbui varem fer un invent
insòlit: ens varem presentar en
una sola taula al Nucli Antic. És
una experiència molt positiva
perquè tots els partits -excepte
el PSC- han buscat processos
d’integració dels dos nuclis.
S’ha entès la necessitat de col.
laborar en el procés d’independència.
Com es viu el procés a Montbui?
Com a molts altres llocs de
Catalunya. A Montbui el 9N
varen votar 2.300 persones,
que és un percentatge prou significatiu de l’electorat. La meva
impressió es que hi ha una part
de la població que no està en
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contra del procés, però no participen del debat. Quan varem
fer la Giga enquesta la gent
ens rebia amb interès i sense
rebuig.
Fareu campanya per Junts
pel Sí?
I tant! De fet hem estant fent
tots els passos per a assolir
que Montbui entrés a l’AMI,
però en Teo Romero és un
dels set alcaldes que ha dit
que no.
Quin resultat espereu a
Montbui?
Aquest és un dels municipis
més castigats i on més s’ha
despistat a la gent. M’agradaria que tothom entengués que
quan l’Estat castiga a Catalunya, ens està castigant a tots
els que hi vivim, sigui quin
sigui el nostre origen.
Una Catalunya independent
serà més neta mediambientalment?
Sí. Sense cap dubte. Sense
governs específicament sensibles al medi ambient, a Catalunya s’han fet polítiques més
sostenibles que les espanyoles. La Constitució catalana
haurà de tenir en compte les
persones i també el territori.
Hem de viure del nostre sól,
de la nostra aigua i del nostre
aire. Catalunya independent
serà molt més neta.
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Tornem de vacances, i, com ja era
d’esperar, ens trobem que d’aquí
un mes hi ha eleccions, i no precisament unes “de normals”. Les
candidatures independentistes
van de bòlit fent campanya per
tot el país. A l’Anoia els de “Junts
pel Sí” ja han començat a espabilar-se amb la visita d’alguns “primers espases” de la candidatura
de Barcelona. Ahir al vespre, la
gent d’ERC ja va organitzar una
cimera de regidors i simpatitzants per a lligar caps i preparar
el 27S, no en va la llista que a
Barcelona lidera Raül Romeva
s’ho juga tot a cara o creu...
De moment, però, en alguna
ocasió ja hi ha hagut que ha arrufat el nas. En els primers actes de
“Junts pel Sí” a Igualada, les dues
diputades de CDC i ERC s’hi van
implicar molt, també els regidors
igualadins d’Esquerra... però dels
de Convergència, ni rastre. Malgrat la insistència després de la
primera “espantà” -que va caure
molt malament a tothom- es veu
que el reclam no va donar gaire
bon resultat... Ens agradaria
saber què carai passa en el grup
municipal de CiU a Igualada
(onze regidors) per a que ningú
s’atansi a un acte electoral pel
27S on hi ha gent d’Esquerra...
Deu ser un malentés.
O no.

• Anglès a partir dels 3 anys
• Experiència i professionalitat
• Preparació Cambridge exams:
• KET, PET, First Certificate i CAE.
• Informes trimestrals.
• Anglès per a empreses
• Cursos on-line per adults.
• inici CLASSES 1 de setembre
Direcció:
N a t àl i a C o l e t L l a ns a n a
F i l ò l o g a a n g l e s a . L l i c e nc i a d a
en Psicologia i en Psicopedagogia.
Certificate in Advanced English.
Cambridge University.

Des de l’any 2000
ensenyant anglès...
European English School

c/Òdena,95. Tocant Av. Barcelona.
08700 Igualada

640 506 588
www.europeanenglishschool.eu

