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El futur Parc Central d’Igualada, endavant

Les falses revisions i els “comercials” que es presenten a domicilis de la gent gran són un problema. Cal estar a l’aiguait.    Pàgina 9

UNA GRAN ESPLANADA, RIU ARTIFICIAL, PASSEIG I GRADERIES NATURALS Gestió 
compartida 
del castell de 
Claramunt
L’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural, i l’Ajunta-
ment de la Pobla de Clara-
munt han signat un acord 
que regula la gestió compar-
tida del castell.  Pàgina 28 

Mor Francesc 
Català, director 
de La Veu entre 
1984 i 1995
Francesc Català i Mateu 
va deixar-nos ahir, a l’edat 
de 82 anys. Va ser director 
d’aquest setmanari entre 
1984 i 1995. Va estar molt 
vinculat també al món del 
futbol, esdevenint Soci 
d’Honor del Club Futbol 
Igualada.  Pàgina 4

Arriba el 
Desfolca’t a 
Calaf   Pàgina 49
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La setmana vinent
La Veu sortirà DIJOUS

23 de juny
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Paulina Jordán H
@paulinajordanh

   
Molt fort ... 

que ningú els digui com és la vida real 
#selectivitat #economiaiempresa #pau16

L’EDITORIAL

Covards
Fa algunes setmanes, vam tenir l’ocasió de saber 
les dades del treball dels Mossos d’Esquadra a la 
comarca de l’Anoia, depenent -encara- de la de-
marcació de la Catalunya Central. Llavors ja es 
copsava, dades en mà, que les nostres no eren pre-
cisament les millors dades que presentar. Afortu-
nadament, el nostre no és, ni de bon tros, un ter-
ritori perillós, ni insegur, ni on els lladres fan de 
les seves sense ningú que 
ho controli. No és això. 
Ens consta que les poli-
cies locals i els Mossos 
d’Esquadra tenen una 
bona coordinació, tam-
bé amb els pocs efectius 
que queden de la Policia 
Nacional i la Guàrdia 
Civil a Igualada. No ens 
hem d’alarmar, però és 
cert que el nombre de 
casos detectats per la 
policia no tenen les mi-
llors dades que tenen d’altres comarques del nostre 
entorn. 
Aquesta setmana publiquem un cas -que us assegu-
rem no és l’únic- de clara extorsió a una anoienca 
d’avançada edat. Vivim en una societat on sembla 
que tot s’hi val, fins i tot l’assetjament davant la 

societat més vulnerable, la gent gran, gens acos-
tumada a unes formes de negoci menyspreables. 
Les vendes que es cobreixen legalment gràcies a 
una signatura, feta a corre-cuita i amb la insis-
tència d’algú que és capaç de degradar-se per una 
comissió, probablement de misèria, ens rebaixen 
a una condició indigna com país. No podem per-
metre-ho. No podem caure en la permissivitat da-

vant dels qui s’apro-
fiten dels dèbils com 
si res, per molt que 
s’escudin en un tros 
de línia dibuixada en 
forma de firma, i la 
presentin com a de-
fensa dels seus actes 
covards. Cal denun-
ciar-ho públicament, 
i així ho fem, i dema-
nem que el control 
sobre aquesta gent si-
gui clar, contundent i 

arribi fins a les últimes conseqüències. 
Ni Igualada ni el seu entorn seran zones segures, 
mentre hi hagi qui es rigui de nosaltres escudant-se 
en els filerets de la justícia, i alhora faci de les seves  
amb total impunitat fent mal als qui més estimem.
Algú té feina per fer. I estaria bé que la fes. 

No podem caure en la 

permissivitat davant dels qui 

s’aprofiten dels dèbils com si 

res, per molt que s’escudin en 

una firma, i la presentin com a 

defensa dels seus actes covards 
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Pia Prat Jorba © 
 @PiaPrat  

La solidaritat de Catalunya arriba al futbol: 
Piqué salva a España #EURO2016

Carolina Telechea
@caroltelechea  

 
.@emorist el meu més sincer condol. 
Mor l’històric activista de Creu Roja

 Jordi Morist

Ricard #NoalTTIP
@taxisigualada  

Es vergonyós la impunitat de taxi pirates 
que poden actuar tranquil.lament mentre 
els que tenim papers nomes ens volen fer 

avorrir el treball

Xavi Fitó Freixo
@xavi_fito  

Lamentables les imatges q arriben d la 
#EURO2016, parar el futbol x conscienciar 

als radicals. Això no és esport! 
#stopalaviolencia

L’Escudellat

@escudellat  
Ningú amb dignitat mantindria el càrrec 
a un directiu que fa perdre el prestigi i 5 

milions a una companyia per irregularitats. 
El Barça sí.

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

Imponent reportatge #myfriendtv3. 
Si aquesta és l’Europa de la q tant hem de 

presumir, no cal q condemnem barbaritats 
passades. Vergonya!

Albert Riba
@AlbertRiba  

Que estos políticos hablen de innovación, 
de emprendiniento y de desarrollo tiene 
mucha telaaaa. Es lo mismo de siempre 

#DebateACuatro

Joan vich adzet
@joan_vich  

Orlando SI, amb tot el dol i la consternació. 
Les pasteres al fons del Mediterrani, igualment, 

ambdós, la mateixa irracionalitat humana.

#latevaveu

Magi Molas Pineda
@molas_magi  

Em dóna la sensació que l’únic que prete-
nen es lo contrari del que diuen, volen 

desmantellar el procés i presumir de força

Anna Gabriel, portaveu de les CUP, 
al Parlament, va explicar que “no s’ha 
interpretat bé el concepte de la mu-
tació dels acords. El que farem ara 
és treballar de forma intensa perquè, 
quan arribi el moment, no hi hagin 
desajustaments sobrevinguts. No es 
tracta d’una qüestió de confiança 
personal, sinó que haurà d’estar vesti-
da d’un projecte polític i es fonamen-
tarà en un programa, que serà el que 
valorarà la CUP”.

Eulàlia Reguant, diputada de les 
CUP, ha dit “No hem vingut a ges-
tionar la misèria d’uns pressupostos 
autonomistes. Nosaltres entenem que 
la legislatura no s’acaba”.

Carles Puigdemont, president de la 

Generalitat va respondre “els millors 
ponts són els que no es dinamiten. El 
camí que ha de recórrer Catalunya 
és el que decideix el seu propi Parla-
ment i el mandat de dos milions de 
persones”.

Santi Vila, conseller de Cultura, ha 
declarat que “Sempre he discrepat 
d’haver de col·laborar i comptar 
amb la CUP perquè té un model 
de societat que no comparteixo. Si 
el procés té alguna possibilitat és si 
aconsegueix que les classes mitjanes 
el vegin amb confiança i no com una 
opció de risc. A nivell extern ens han 
de veure com un país solvent, seriós, 
respectuós de la legalitat, i disposat  
a interrompre la legalitat espanyola. 
Alguns creuen que el procés és poder 
aplicar les lleis a la carta”.

Rafael Arenas i Joaquim Coll, presi-
dent i el vicepresident de SCC, van 
queixar-se de que el President de la 
Generalitat que no els fes gens de  
cas en l’entrevista mantinguda al 
Palau de la Generalitat on li  havien 
reclamat  que es comprometés a “re-
cuperar la neutralitat ideològica de 
les administracions públiques cata-
lanes, a rescatar la convivència, sense 

assetjament, coacció i estigmatització 
dels no nacionalistes, i a reprendre la 
transparència i el pluralisme lliure de 
propaganda separatista”.

Iannis Varufakis, exministre de Fi-
nances grec, va venir a Barcelona per 
una conferència i el PP i C’s van de-
nunciar que l’ajuntament havia pagat 
les despeses. Però el polític hel·lè ha 
assegurat “Vaig viatjar per sumar-me 
al primer aniversari de l’espectacular 
victòria que va portar Ada Colau a 
convertir-se en alcaldessa. He pagat 
totes les despeses. Que la veritat sigui 
violentada per impedir que l’esquer-
ra guanyi les eleccions no sorprèn, 
perquè ‘l’establishment’ europeu està 
faltat de contingut intel·lectual i de 
qualsevol narrativa programàtica que 
pugui convèncer l’electorat. Per això, 
els seus representants polítics recor-
ren a la difamació i a mentides”.

Alicia Sánchez Camacho, senadora 
pel PP, va anar al mercat de Vic per 
‘deixar-se veure’. Tan bon punt va 
entrar a la plaça una botiguera am-
bulant va començar a cridar “Tenim 
feina, ves-te’n” i tota la plaça va cridar 
“Fora, fora...”. Ella va dir “estem en de-
mocràcia” i va marxar.



A 
l’Estat tant li fa qui guanyi les eleccions, 
sap que al capdavall qui manarà serà l’apa-
rell estatal ja sigui amb un acord PP-PSOE 
com PSOE-Podemos o amb un tripartit. 

El pacte del 1977 entre els hereus de Franco, Felipe 
González i Carrillo va muntar un sistema electoral on 
sempre guanyen els mateixos: PP o PSOE.
Per tant, per més que en campanya electoral sembli 
que s’estan tirant els plats pel cap, el resultat final 
no els importa perquè a la “segona volta”, la que es 
cou a foc lent als passadissos de Las Cortes Españo-
las, l’aparell d’Estat ho manipula perquè tot segueixi 
igual, encara que aparentment s’hagin produït alguns 
canvis.
És indubtable però que les eleccions del dia 26 provo-
caran alguns morts polítics. Possiblement Sán- chez 
o Rajoy hagin de presentar la seva dimissió -els do-
naran uns quants consells d’administració molt ben 
pagats- i PP o PSOE faran alguna mena de congrés de 
renovació profunda.... i a tirar uns quants anys més 
venent una moto espatllada, als incauts.
A l’Estat només hi ha una cosa que els interessa 
d’aquestes eleccions: el resultat que treguin els inde-
pendentistes catalans. Tot i que no surti als debats, la 
situació de Catalunya és la pedra de toc de tot l’entra-
mat institucional espanyol que, no ho oblidem, està 
ancorat en el segle XIX.
La nit del 26 tot l’interès estarà posat en si ERC o CDC 
han pujat o baixat. Si la suma dels dos partits baixa en 
vots o en diputats, ni que sigui un, la lectura que en 
faran és que el procés independentista està acabat.
Si es manté en els disset escons actuals, diran a bom-
bo i platerets que no aconseguim aixecar el cap i que 
estem en procés de desaparició. 
Si en lloc de disset n’hi ha divuit o dinou, també diran 
que malgrat els esforços i l’increment de la partici-
pació, els independentistes no avancem. I a base de 
repetir consignes per totes les cadenes de ràdio i te-
levisió públiques o privades, una part de la població 
acabarà per creure-s’ho.
En aquestes eleccions els indepes ens sentim una 
mica jugant a camp contrari i el cos, almenys a mi, 
ens demana no participar-hi, però els catalans sem-
pre que som convocats a les urnes hi acudim, perquè 
la democràcia és el nostre territori natural. 
I com que no vull cedir un sol escó als enemics de 
Catalunya, en aquestes eleccions -i en totes les que es 
convoquin- aniré a votar independència, pensant en 
el país que han d’heretar les noves generacions. Un 
país on la corrupció i el feixisme institucionalitzat no 
hi tinguin lloc.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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E
ls polítics s’expliquen. Fan discursos dels 
serveis que les seves formacions han fet 
en el passat. O es justifiquen dient que no 
porten cap motxilla. De models socials. Del 

que s’ha construït, o els altres han fet malament. Del 
que hi hauria d’haver i no hi ha. Quasi mai des de 
la humilitat. Tots obliden que la seva feina és admi-
nistrar i que el poder és del ciutadà. Volen manar. I 
parlen de  benestar, de progrés econòmic i dels ser-
veis que implementaran si són elegits. Però ells no 
fan mai res més que gastar. Cap partit polític ha creat 
llocs de treball productius. Sols funcionaris que es 
paguen entre tots. I despesa. Obres públiques o ser-
veis que, amb sort, serviran a la societat i no al seu 
interès. 
Es tornarà a triar entre els que prediquen que estem 
en el millor dels mons possibles, els que demanen 
un estat propi que doni resposta als desitjos llarga-
ment covats i els que creuen que s’ha de tirar la casa 
a terra per fer-ne una de nova. Però els personatges 
han canviat poc. Són gairebé els mateixos que es van 
presentar fa sis mesos i no han modificat les seves 
propostes. Esperen que sigui el ciutadà qui canviï el 
seu vot. I s’esforcen en culpar els altres de tots els 
mals, embolcallant-se amb les ideologies per disfres-
sar els seus interessos individuals, tribals o de classe. 

Poques vegades s’argumenta. S’utilitzen el descrèdit.
S’insulta l’adversari. S’expliquen les  línies vermelles 
de cadascú i s’edifiquen castells parlamentaris per 
defensar els seus partits, mentre es demanen la con-
vivència en la societat que representen. Els partits 
busquen el vot. No el suport popular. Per això cre-
uen que en tenen prou amb cartells amb missatges 
subliminars i simplistes. Segueixen baladrejant. Dre-
tes. Esquerres. Rics. Pobres. Cacics. Lideratges. Ca-
rismes. Fotos. Eslògans. Persones. Mites. És a dir, res.
Haurien de cercar menys culpables i proposar més 
solucions. Menys repartir la misèria i més treballar 
les estructures per tal que la societat pugui crear ri-
quesa. I no només diners. N’hi ha molta en la gene-
rositat, en la millora social, en la solidaritat i en la 
cultura. Proposar projectes i idees i no només seguir 
consignes. Anar per feina en lloc d’esperar que el 
temps ho arregli. Hom està fart de líders histriònics 
o passius que prediquen solucions impossibles. I dels 
especialistes de tot i de res, que alliçonen des de les 
tertúlies interessades. 
La realitat és complexa. Tothom s’equivoca, cau i 
s’aixeca. Siguin forts o febles. La societat és de tots i 
no renunciarà a governar-se. No s’ha d’escoltar tant 
el que diuen els líders. N’hi ha prou veure els resul-
tats. Perquè ningú és el que predica, sinó el que fa.   

Som el que femTant els fa Rajoy com 
Iglesias

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensació  i la instal·lació et surt gratis!

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

                 Andreu Pons          
                            · Graduat Social · 
                            · Laboral · Fiscal · 
                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com



REDACCIÓ / LA VEU 

Ens ha deixat qui durant deu 
anys va ser el director de La 
Veu (1984-1994). Havia subs-
tituït a Emili Àlvarez i el seu 
mandat va significar la conso-
lidació del model de periòdic 
comarcal. Abans havia estat 
responsable de la secció d’es-
ports, que compaginava amb 
Anoia Radio, aquella iniciativa 
que havia endegat Publicaci-
ons Anoia abans d’integrar-se 
en Onda Cero. Va ser un dels 
artífex del creixement. Del 
canvi de les oficines. Primer 
portant-les a Rambla Nova i 
més tard a la ubicació actual 
en l’edifici la Bandera Negra 
del carrer del Retir.
Home d’idees clares, volun-
tat ferma i tracte agradable. 
Negociador i pactista, sempre 
va intentar conduir les seves 
relacions sense fer polseguera. 

En record de Francesc Català i Mateu, 
director de La Veu de l’Anoia de 1984 a 1995

Sempre a punt per fer la seva 
feina i aglutinador d’equips, 
posant el servei pel davant 
del lluïment personal. La seva 
tasca va tenir el reconeixe-
ment nacional quan el 1993 
el setmanari que dirigia va ser 
guardonat amb el Premi Avui 
de la Premsa Comarcal.
El 1994 va jubilar-se i va ser 
substituït per Jaume Singla. 
Malgrat això sempre va estar 
atent i disposat a fer gestions 
i ajudar en el que fos possi-
ble. La seva bonhomia ha es-
tat una constant permanent. 
El seu exemple va definir una 
manera de fer i entendre el 
periodisme que va marcar per 
sempre la nostra publicació. 
Ha deixat una fonda petja-
da per ser essencialment una 
bona persona, discreta i efi-
cient. Bon coneixedor de les 
persones i amb una sensibili-
tat que li permetia fer colla on 
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Francesc Català, el desembre de 1994, poc abans de deixar la direcció, amb la família de La Veu.

tothom s’hi trobava bé. 
Els darrers anys els ha viscut 

amb la serenor de la velle-
sa. Sabia estar en el seu lloc i 

conviure amb les limitacions 
que comporten els anys, amb 
aquella tranquil·litat que dóna 
saber el sentit de la vida. El 
mateix que va desenvolupar 
en la seva professió. 
Els records que vénen a la 
ment en el moment de la 
partença de qui se’n va per 
no tornar, segueixen espe-
ronant als que seguim fent 
camí. Molts temps compartits. 
Moltes experiències i anècdo-
tes viscudes. Moltes pàgines 
d’aquest periòdic escrites amb 
el cor i amb la seriositat de qui 
certificava  l’esdevenir d’una 
comarca que bategava. Molta 
feina ben feta durant molts 
anys han palesat exactament 
els seus valors professionals i 
humans. 
Descansi en Pau.
Li direm adéu avui, a les 11.30 
hores, a la parròquia de la Sa-
grada Família.

El Senyor Català
En Francesc era el Senyor Cata-
là. Així el vaig conèixer a prin-
cipis dels noranta, quan em 
va trucar un dia per ajudar-lo 
en les pàgines d’Esports a La 
Veu. Li costava, des de la seva 
ampla taula del despatx, a la 
Rambla Nova, plena de papers, 
darrere el fum del seu insepa-
rable cigar, fer-se amb els Ma-
cintosh nous de trinca que ens 
acabaven de portar...  Vull que 
facis els mateixos reportatges i 
les mateixes cròniques que fas 
al Diari d’Igualada, em va dir. 
Però fes-les millor, va recalcar. 
Ell era de les màquines d’es-
criure, de mirar-se totes i ca-
dascuna de les pàgines del diari, 
sobretot les d’Esports, i sobre-
tot les del futbol, les del seu CF 
Igualada. Era el primer que es 
mirava i,  a vegades, la prime-
ra pàgina que em feia repetir... 
No en va, n’havia format part 
des dels seus inicis, presumia 
de tenir dels primers carnets, 
i amb el temps va esdevenir, 
merescudament, Soci d’Honor 
de l’entitat. Coincidíem llavors 
a la graderia de les Comes, on 
departia amb els mateixos de 
sempre, les converses de sem-
pre, aquells diumenges de fut-
bol que eren, en part, la seva 
felicitat. Mirava de reüll que fes 
bé les cròniques, i no perdia de 
vista un jove Cesc Català, el seu 
fill, que va omplir de fotografia 
esportiva moltes pàgines de La 
Veu... Bons temps, aquells.

El Senyor Català era un direc-
tor clàssic, que em recordava, ja 
acabant la carrera de Periodis-
me, a Lou Grant, aquella sèrie 
inoblidable en què l’actor Ed 
Asner interpretava un direc-
tor entranyable, genial, astut 
i silenciós. I, de fet, així era el 
Senyor Català. 
En el darrer Nadal com a di-
rector, poc abans que en Jau-
me Singla agafés la direcció del 
setmanari, la família, llavors 
molt extensa, de La Veu, es va 
fer una fotografia al Restaurant 
Canaletas. Érem molts. I dirigir 
tanta gent costa molt. I el Se-
nyor Català ho feia sense cridar 
mai. De fet, el vaig veure molt 
poques vegades -una, potser- 
posar-se nerviós. I, creieu-me, 
abans era molt més complicat 
que avui treure un diari al car-
rer. Internet no existia, ni els 
mòbils tampoc!
El seu passat de constructor 
-que mai va oblidar- ens va 
ajudar molt quan ens vam 
traslladar al carrer del Retir, a 
la Bandera Negra, i també la 
seva facilitat en organitzar es-
deveniments de l’empresa.
Ara, la malaltia de sempre, 
aquella que fa marxar massa 
d’hora els que estimem, se’ns 
l’ha emportat, però almenys 
ens queden d’ell grans mo-
ments de la història d’aquestes 
pàgines... i de la seva gent.
Gràcies per tot, Senyor Català.

Jordi Puiggròs

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

REHABILITACIÓ
 D’ESCALES
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La Diputació de Barcelona 
ha anunciat una aportació 
extraordinària de caràcter 
social, dotada amb 15 mi-
lions, i que dóna resposta a 
les sentències del Tribunal 
Constitucional contra les 
mesures urgents per afron-
tar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa 
energètica. Mercè Conesa 
ho va fer durant l’acte de 
presentació del Pla d’Ac-
tuació de Mandat (PAM) 
2016-2019 de la corporació, 
que va reunir als alcaldes 
de la demarcació celebrat a 
l’Institut del Teatre.

La presidenta de la Diputa-
ció, Mercè Conesa, defensa 
que «tenim un repte social 
que ens interpel·la», i re-
corda que «davant del blo-
queig a què ens aboquen les 
últims sentències del Tribu-
nal Constitucional, la Di-
putació respon de manera 
consensuada amb un pla de 
15 milions».

El nou programa dóna co-
bertura als subministra-
ments bàsics, al lloguer o 
la hipoteca de l’habitatge 
habitual, a la pèrdua tem-
poral o permanent d’habi-
tatge per desnonament, a 
l’alimentació i necessitats 
bàsiques de subsistència o a 
l’alimentació infantil, higie-
ne i lactància

Per Conesa, el nou país que 
s’està construint «té una 
emergència social que ha de 
ser atesa» i, per aquest mo-
tiu, la Diputació negociarà 

amb les empreses submi-
nistradores amb qui la cor-
poració té contractats els 
serveis bàsics, amb l’objec-
tiu que destinin una part de 
les factures, que s’abonen, 
per cobrir les necessitats 
de subministrament de les 
persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat.

Primera vegueria

A nivell nacional, la presi-
denta Mercè Conesa posa de 
relleu que «la Diputació de 
Barcelona vol ser la prime-
ra vegueria de Catalunya»,  i 
deixa clar que la corporació 
«no vol ser espectadora del 
procés», sinó protagonista 
de la construcció del nou 
país. 

Des de la corporació també 
s’envia un missatge de feli-
citació als ajuntaments de la 
demarcació perquè «han fet 
els deures en aquests darrers 
quatre anys i han reduït l’en-
deutament en un 15%».

Territori, persones,
 tecnologia i paisatges

Aquestes quatre paraules 
defineixen els reptes que 
afronta la Diputació amb el 
Pla d’Actuació de Mandat 
2016-2019, quatre parau-
les que volen abastar la rica 
i complexa diversitat del 
territori, així com «donar 
resposta a les necessitats i 
les demandes dels pobles i 
ciutats», en paraules de la 
pròpia presidenta. 

A més de la voluntat d’im-
pulsar la participació acti-
va al procés nacional, una 
de les principals apostes 
d’aquest mandat és per la 
transparència; per la neces-
sitat d’explicar «què volem 
fer, com ho voler fer» i de 
poder «rendir comptes», a 
través d’un conjunt d’indi-
cadors que el govern de la 
Diputació ha implantat en 
aquest document.

La Diputació ha projectat el 

Pla d’Actuació de Mandat 
sota el lema ‘Connectem’, 
un document que també 
treballa per augmentar la 
inversió al territori i oferir 
més atenció a les persones. 
Pel vicepresident primer, 
Dionís Guiteras, les línies 
mestres de l’àrea que presi-
deix són la cooperació ins-
titucional, la protecció dels 
Parcs Naturals, la promoció 
de l’ús de la biomassa i la 
millora de la gestió forestal, 
l’increment del parc d’habi-
tatges socials i l’aposta per 
fer unes vies locals més se-
gures i al servei de les per-
sones.

El vicepresident segon, 
Marc Castells, destaca 
l’impuls dels Plans Locals 
d’Ocupació, el manteni-
ment de projectes com 
‘Reempresa’ i ‘Accelera el 
creixement’, i l’aposta pels 
comerços de proximitat i la 
marca turística ‘Barcelona 
és molt més’, a través dels 
projectes ‘Camins de Riu’ i 

del ‘Programa Biosphere’.

Per la seva banda, el vice-
president tercer, Martí Pu-
jol, posa èmfasi en poder fer 
arribar el servei bibliotecari 
a tota la demarcació, així 
com innovar en el servei 
que actualment s’ofereix. 
Des de la àrea que ell en-
capçala, al llarg del mandat 
també es continuarà apos-
tant per la cultura, l’esport 
i el sistema educatiu.

Finalment, la vicepresiden-
ta quarta, Meritxell Budó, 
recorda que la Diputació 
ofereix el Servei Local de Te-
leassistència a 69.000 usua-
ris, i impulsa plans contra 
la pobresa, programes con-
tra la violència masclista. A 
més, també es treballa per 
donar continuïtat al ser-
vei ‘Respir’, al foment de la 
participació i la mediació 
ciutadana, al suport als ens 
locals i les polítiques de su-
port a la salut pública i a de-
fensar als consumidors.

15 milions per fer front a la pobresa energètica

La presidenta de la 
Diputació, Mercè 

Conesa, fa pública 
aquesta aportació 
extraordinària de 

caràcter social, 
com a resposta a les 
sentències del TC, 

durant la presentació 
del Pla d’Actuació de 

Mandat 2016-2019

La Diputació de Barcelona ha presentat als alcaldes de la demarcació el seu Pla de Mandat 2016-2019
Judit Contreras / Diputació de Barcelona



L
a decisió de la CUP de 
mantenir el veto a la dis-
cussió dels pressupostos 
de la Generalitat va deixar 

molta gent astorada, sense enten-
dre què es pretenia realment amb 
aquesta decisió. El fet és que les 

dues vegades que els cupaires han tingut a les seves 
mans qüestions fonamentals per al país han provo-
cat perplexitat en la majoria de ciutadans que, com 
que no participem de les interioritats de la forma-
ció, podem dir que “no sabem on som”. Recordem 
el part dificilíssim que va suposar el debat per a la 
investidura d’Artur Mas –amb un empat de 1.515 
vots a favor i 1.515 en contra– que finalment va aca-
bar amb una negativa molt discutida. Ara ha estat 
la qüestió dels pressupostos del 2016. No es tracta-
va pas d’aprovar-los, només de permetre que es po-
guessin discutir al Parlament. Això tampoc ha estat 
possible i s’ha produït un altre “empat tècnic”: 29 a 
26 més tres abstencions. 
Com a mínim, davant d’unes decisions que afecten 
profundament el futur de Catalunya, haurien d’ex-
plicar clarament el perquè d’aquestes negatives. Si 
ells es presenten com “la veu del poble” haurien de 
fer per manera que els que som poble entenguéssim 
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La CUP com a problema
els motius que els han dut a prendre unes decisions 
que poden hipotecar el nostre futur com a país. No 
ha estat així. Les explicacions de la portaveu Eulàlia 
Reguant varen ser lamentables. L’afirmació que no 
es tractava d’un veto (què era sinó?) em va semblar 
d’un cinisme impropi de persones responsables. I 
l’afirmació que des d’ara es podia començar de nou 
“per fer les coses bé” era directament una presa de 
pèl, tenint en compte què s’hi jugava en el camp so-
cial: renunciar a més d’un milió d’euros.
És evident que dintre la CUP hi ha moltes sensibili-
tats; per simplificar, crec que es podrien resumir en 
dues: la dels –diguem-ne “històrics”–, lluitadors de 
molts anys, partidaris d’arribar a la independència 
a partir de l’entesa i la negociació amb altres partits, 
pas a pas i sense pausa. En ells predomina el com-
promís amb el país, tenint com a finalitat primordi-
al la independència per assolir després unes millors 
condicions de vida en les classes socials i en els ser-
veis. Sense ells, no hauríem arribat on som. L’altre 
grup, format principalment per gent jove, són els del 
“tot o res”, que no admeten cap mena de pacte amb 
la “burgesia capitalista” i els seus representants a les 
institucions. Per a ells, la lluita social és primordial i 
a través d’ella pensen assolir una societat més justa 
sota el control de l’estat –sector trotskista– o de les 

assemblees locals o regionals –sector anarquista. En 
tots dos casos aquest grup es mostra intransigent i 
maximalista. La societat no necessita salvadors, sinó 
persones disposades a portar a terme les seves aspi-
racions en el dia a dia. Si realment volen canvis a la 
societat haurien d’acceptar responsabilitats de go-
vern. S’adonarien que és més difícil governar que 
criticar des de l’oposició. 
A més, l’existència de profundes diferències sobre 
el model de país no afavoreix l’expansió de les seves 
idees. La divisió actual de la CUP fa difícil que pugui 
presentar un projecte de país assumible pel conjunt 
de la població. Els ciutadans tenim dret a saber quina 
mena de producte ens volen vendre; quina econo-
mia, quines aliances, quin sistema productiu, quins 
controls, quina integració o rebuig de l’entorn en 
un món cada vegada més globalitzat. Sense aquestes 
concrecions, ens estarien venent fum o es condem-
nen a una eterna oposició anti-tot.
La CUP ha de pensar molt seriosament el seu futur. 
No es pot mantenir aquesta sensació que el país està 
en mans d’uns pocs que imposen la seva voluntat a 
la majoria només perquè tenen la clau. La democrà-
cia ha de respectar la voluntat del poble, de tot el 
poble. Perquè les dictadures –siguin de dretes o d’es-
querres– totes s’assemblen.   

D
esprés de la setmana 
dels no-Pressupostos, 
la del sotrac provo-
cat per la CUP, amb 

el previsible  i lògic augment de 
la desconfiança de la ciutadania, 
gairebé tothom hem restat ama-

tents a senyals i propostes que ens reanimin i rear-
min el Procés. Val a dir que  l’anunci de la  qüestió 
de confiança del president Puigdemont ja va ser 
un cop d’efecte en aquesta direcció i una jugada 
aplaudida i reconeguda per la majoria d’indepen-
dentistes. Des de l’ANC, així mateix, estàvem ex-
pectants amb la sessió del Secretariat Nacional de 
dissabte per conèixer la reacció davant la situació 
creada, oi més quan des de fa temps que se’ls  re-
trau passivitat i poca presència “al carrer”. Al res-
pecte un servidor ha manifestat més d’un cop que 
no es pot mesurar o qualificar l’ANC només pel 
soroll a la via pública o pel soroll mediàtic cada 24 
hores. No es poden muntar actes èpics com si cada 
dia fos Onzedesetembre. En aquest sentit, té sentit 
la campanya d’Òmnium  amb allò dels “dies no 
històrics” per demanar al personal una actitud de 
militància diària. Com deia, l’ANC, conscient de 
la dificultat del moment, ha tornat a incloure en el 
full de ruta una altra  celebració de l’11 de Setem-
bre i es planteja d’incorporar-hi el Referèndum 
Unilateral d’Independència (RUI); això sí, després 
de consultar els associats. Un RUI que, acordat o 
no acordat amb l’Estat  (recordem que hi ha elec-
cions espanyoles), hauria de suposar si es guanyés 
la desconnexió d’Espanya.
Encaboriats del desplegament de la setmana “hor-
rible” vam acudir diumenge a escoltar Lluís Llach, 
buscant una clariana, a Argençola -accepteu-me el 

FRANCESC RICART

Clariana (a Argençola)
joc de paraules fàcils per als anoiencs. Un diumen-
ge a les 7 de la tarda a Argençola: us donem les 
gràcies a la gent d’Argençola, amb l’alcalde Toni 
Lloret que ho vau fer possible, i al parlamentari, 
aquest home emblema que es diu Lluís Llach que, 
ens va explicar, va deixar aparcades les feines d’es-
criure i les que el tenien ocupat al Senegal per a 
anar a les llistes  de Junts pel Sí i embrancar-se en 
una feina que havia d’il·lusionar tot el país. 
Manta vegades, al llarg de dues hores, es va adre-
çar als presents com els autèntics protagonistes 
del procés endegat que vivim al Principat i que cal 
que el continuem exercint, el paper de protago-
nistes. I aquesta és la clau en els temps que vénen: 
cal que la famosa ‘societat civil’ torni a agafar em-
branzida i recuperi múscul per continuar marcant 
el camí. Nosaltres som el nostre enemic més gran, 
vet ací una veritat que és a punt -o ja hi és- d’en-
trar al recull de les frase fetes de l’ inventari català. 
Una frase que va planar  en tot moment durant 
l’exposició del parlamentari de Junts pel Sí aquest 
diumenge a s’horabaixa a Argençola, el nostre mi-
cromunicipi més eixerit que acabava de celebrar la 
6a edició del Mercat de les espècies.
A aquestes alçades, comprenc que acabo d’escriu-
re una obvietat, amb això d’agafar protagonisme... 
Ho accepto, però no em negareu com és d’impor-
tant, a tenor de l’episodi nacional d’aquesta set-
mana passada, que cal pressionar perquè s’actuï 
des de paràmetres d’unitat i desaparegui la des-
confiança entre els independentistes -sí, és clar, 
em refereixo als partits- i que cadascú -sí, els par-
tits- aporti tot el que pugui i exigeixi també tot el 
que entengui que ha d’exigir d’acord amb el seu 
“pes”; i aquí escric pensant en la CUP i el paper 
determinant que ha fet avortar els pressupostos i 

encallar en bona mesura el procés en una actuació 
que, si més no, ha pecat de falta d’humilitat, com 
em sembla que els retreia  Lluc Salelles, un seu re-
gidor a l’ajuntament de Girona.
La idea o els missatges que ens volgué transmetre 
l’excantant van ser pocs però clars: la importàn-
cia cabdal de la societat en el procés i la que ha 
de tenir en aquests mesos que vénen que seran els 
de debò, que al Parlament i el Govern s’està fent 
feina, que a Europa  no s’amaga sinó que s’hi està 
incidint de manera notable; i també s’esplaià de la 
decepció de la CUP, que la va arribar a patir fins 
i tot somàticament. Finalment va arribar a renyar 
l’auditori perquè no fem concessions als mitjans 
que ens són adversos i bel·ligerants, fent esment 
especial a El Periódico i La Vanguardia; d’aquest 
mitjà ens explicà una actuació de dissabte a Roma 
per part d’un periodista de can Godó que li va re-
treure, diguem-ne, la seva  fidelitat al procés.
Davant els temps decisius que vénen, atribu-
ïm-nos la crida de Llach: tornem a recuperar 
la iniciativa des de la societat, donem suport i 
alhora exigim als partits independentistes -al 
govern i el Parlament- acció unitària i decidim 
de tirar endavant propostes capaces de donar 
el tomb definitiu cap a la independència, com 
ara el RUI, una fórmula que, si es tira enda-
vant, caldrà afinar i sobretot  caldrà assegurar 
una resposta participativa que superi la convo-
catòria del 9N, és a dir, que vagin a votar, per 
exemple, els qui ara defensen el dret a decidir i 
segueixen els qui prometen un referèndum per 
a Catalunya. 
I les espanyoles? Ah!, les eleccions espanyoles, 
doncs vagin a votar en clau catalana: votin les 
opcions independentistes. 
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A CaixaBank volem que facis realitat totes les teves il·lusions.  
Per això, ara et financem un televisor Samsung Curved UHD 
al 0 % TAE per 46,63 € al mes,1 que inclou l’assegurança 
SegurCaixa Electrodomèstics.2

Perquè a CaixaBank creiem que donar crèdit és donar confiança. 

 “La meva il·lusió és veure  

   feliç l’afició” Andrés Iniesta 

1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD de 
49” UE49KU6670: 29 quotes de 46,63 € i 1 última de 46,73 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 %. Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: 1.399 € (1.099 € televisor + 300 € 
assegurança). També es pot contractar amb pagament al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 2. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot 
contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. 
SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per Caixabank, SA, operador de bancassegurances 
exclusiu de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1466-2016/9681
www.CaixaBank.cat
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U na immensa esplana-
da, protegida per una 
avinguda de passeig 

sota l’ombra dels arbres, amb 
un petit riu artificial, i també 
per una enorme graderia na-
tural, on poder contemplar 
activitats de tota mena, com 
l’European Balloon Festival. 
Bàsicament així serà el nou 
Parc Central d’Igualada, entre 
els carrers França i Guimaraes. 
El projecte es completa amb un 
espai més adequat al descans, 
als jocs infantils i amb un re-
forç de la natura, més al cantó 
que dóna a l’Hospital. El carrer 
Itàlia, que actualment parteix 
les dues esplanades, quedarà 
reduït a un pas de vianants.
Dimecres, l’alcalde Marc Cas-
tells i l’arquitecte responsable 
de l’estudi d’arquitectura i pai-
satgisme Batlle i Roig, Enric 
Batlle, van donar els detalls del 
projecte. Aquest estudi ha par-
ticipat en altres projectes d’im-
portant valor natural, com la 
recuperació mediambiental 
dels marges de riu Llobregat, 
l’adequació del riu Ebre al seu 
pas pel recinte de l’Expo de 
Saragossa o el Parc Atlàntic de 
Santander.
Castells explicava que el pro-
jecte “encaixa perfectament 
amb la nostra obsessió per fer 
d’Igualada una Ciutat Amable” 
i afegia que “volem el parc de 
l’Avinguda Catalunya es con-
verteixi en el nou espai de refe-
rència a la Conca d’Òdena”. 
L’arquitecte deia que l’espai 
“ha d’esdevenir el parc més 

Igualada tindrà un Parc Central amb un riu artificial, espais de 
joc i descans, una gran esplanada i graderies naturals 

gran de la ciutat, integrant-se 
en l’Anella Verda i enllaçant 
el nucli urbà amb l’entorn na-
tural de la riera d’Òdena”. Per 
això, el parc incorporarà espais 
diferenciats per a l’ús per part 
dels ciutadans i consolidarà les 
zones naturalitzades per atrau-
re’n la biodiversitat. 

Biodiversitat
El projecte segueix les propos-
tes del concepte Ciutats Biofí-
liques (Biophillic Cities), que 
activa el moviment entre l’en-
torn urbà i el natural, afavorint 
la presència de flora i fauna. 
Aquesta voluntat és tan explí-
cita en el projecte que hi ha un 
espai previst per a promoure la 
presència de papallones, i un 
altre...d’abelles! I és que és una 
espècie en perill d’extinció. “Si 
vostè va al Pirineu i li pica una 
abella, oi que no ho trobarà es-
trany?”, preguntava Batlle als 
periodistes... 
La primera fase tindrà un cost 
de 400.000 euros, que assumi-
rà del tot l’Ajuntament, i la in-
tenció és enllestir l’esplanada 
central -la del camp dels glo-
bus-, abans de la celebració de 
l’European Balloon Festival de 
l’any 2017. La licitació de les 
obres es farà aquest estiu i es 
calcula iniciar l’actuació du-
rant la propera tardor, de ma-
nera que aquest espai quedarà 
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Dues imatges virtuals de com serà el Parc Central d’Igualada.

L’arquitecte 
responsable sorprèn 
amb la inclusió en el 
projecte d’una zona per 
a papallones... i abelles!

La primera fase costarà 
400.000 euros i estarà 
acabada pel Festival de 
Globus del 2017

L’objectiu de l’actuació és 
aconseguir un espai integrat 
en la natura que ofereixi àre-
es diferenciades, però amb la 
màxima funcionalitat, per a 
diversos usos. 
Al límit Sud es consolidarà 
el Passeig Arbrat que ja exis-
teix actualment, fent-lo més 
agradable per als vianants i 
bicicletes. Aquest passeig for-
marà part del traçat Central 
de l’Anella Verda d’Igualada, 
actualment en desenvolupa-
ment. 
La gran Esplanada Central 
tindrà el caràcter d’un prat 
viu de grans dimensions i ser-
virà de catifa per a múltiples 
activitats i esdeveniments de 

gran format, com l’European 
Balloon Festival. La interven-
ció agrícola i ramadera gene-
rarà una dinàmica verda, on la 
gestió de les segues marcarà el 
calendari estacional d’usos. 
Entre el passeig i l’esplanada, 
es planeja crear l’anomenat 
Jardí dels Amfibis. El drenat-
ge del parc es preveu que sigui 
superficial, mitjançant canalit-
zacions vegetades i àrees depri-
mides d’acumulació, que facin 
visible l’aigua i afavoreixin 
l’aparició de biòtops naturals, 
amplificadors de la biodiversi-
tat. 
A l’extrem Oest, en l’espai que 
queda més proper a l’Hos-
pital d’Igualada i que serà la 

porta principal del parc, s’ha 
previst un espai anomenat La 
Plaça, dedicat als Jocs del Pai-
satge. Permetrà un recorregut 
per l’entorn pròxim i estarà 
equipat amb jocs d’aventura 
dedicats a les muntanyes de 
Montserrat, una pineda i es-
pais d’ombra per al descans, 
un recorregut d’aigua dedicat a 
la riera d’Òdena, fonts interac-
tives i ressalts d’aigua a través 
dels desnivells existents, trans-
formats en amfiteatre-mira-
dor sobre la gran esplanada. 
El conjunt permetrà albergar 
petits actes i espectacles a l’aire 
lliure. 
Finalment, al llarg del límit 
Nord es crearà un Marge Bio-

divers, arranjant el talús exis-
tent i formant una nova façana 
davant dels edificis industri-
als, amb noves grades i talus-
sos enjardinats amb vegetació 
autòctona, que seran de gran 
utilitat per a presenciar esdeve-
niments. S’hi reforçarà la vege-
tació medicinal i aromàtica, en 
un nou Olorètum natural que 
tindrà floracions estacionals 
i incorporarà zones d’estada 
amb grades d’ecotravesses de 
fusta. Les papallones i les abe-
lles, a més d’altres insectes, tro-
baran el seu hàbitat en aquest 
jardí terrassat. 

Espais i terminis d’actuació 
L’actuació total afectarà un 

terreny total cinc hectàrees 
que, un cop arranjades, per-
metran a la ciutadania gaudir 
d’un entorn natural atractiu i 
acollidor i, a més, seguir cele-
brant-hi esdeveniments que 
no requereixin modificacions 
de la superfície, com l’Euro-
pean Balloon Festival i altres 
cites esportives o culturals.   
El tercer terreny d’aquesta 
zona, que s’estén entre el car-
rer de França i la zona espor-
tiva de Can Busqué, de mo-
ment no serà objecte de cap 
actuació, i seguirà permetent 
la celebració d’altres esdeve-
niments que sí requereixen 
moviment de terres, com per 
exemple la Matinal de 4x4. 

Cinc hectàrees per un espai multiusos

inhabilitat per a la celebració 
d’esdeveniments. Posterior-
ment, en una segona fase, 
s’actuarà en el terreny entre 
els carrers Guimaraes i Itàlia, 
amb més inversió.

Marc Castells i Enric Batlle, consultant dels plànols del projecte.
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E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir fa uns dies 
13 persones que hauri-

en estafat almenys 588.000 eu-
ros a persones d’edat avança-
da d’arreu de Catalunya amb 
revisions de gas innecessàries, 
falses o inexistents i que en 
algunes ocasions van coacci-
onar les víctimes, bona part 
de les quals patien demències 
o malalties.  Els “lladres” actu-
aven d’una manera molt de-
predadora, ja que van arribar 
a visitar una de les víctimes 30 
vegades en dos mesos. L’orga-
nització criminal era liderada 
per dues persones d’origen li-
banès, pare i fill, que actuaven 
des del 2012 amb impunitat. 
Els operaris de gas treballaven 
amb la cobertura de societats 
mercantils legalment consti-
tuïdes per testaferros. Quan 
tenien coneixement que l’em-
presa podria estar sent inves-
tigada, la tancaven i n’obrien 
una altra al cap de poc temps...
L’assumpte podria sem-
blar-nos llunyà, que això 
només succeeix a les grans 
ciutats. Res més lluny de la 
realitat. Passa a Igualada. I no 
sempre té a veure amb el gas, 
del que també se’n tenen no-
tícies de casos a la ciutat. Per 
exemple, en millorar la quali-
tat de l’aigua.
Recentment, La Veu ha tingut 
contacte amb una persona, 
filla d’una víctima, que ha ex-
plicat fil per randa tot el que 
li va succeir a la seva mare fa 
molts pocs dies. 

Un cas recent a Igualada
“Un noi que anava per la 
Rambla va aturar la meva 

Les estafes a gent gran per falsos revisors de gas i d’altres serveis, 
com de millora de l’aigua, arriben a Igualada

mare, que té 76 anys i va amb 
bastó, i li va dir que si li dona-
va les dades entraria en el sor-
teig d’una nit d’hotel. La mare 
volia passar de llarg, però el 
noi li deia que era la seva fei-
na, que si us plau, que sinó no 
cobraria”, ens explica. Com 
que la gent gran acostuma a 
claudicar fàcilment, va acabar 
donant les dades.

Insistència reiterada 
dels venedors
A l’endemà va rebre una tru-
cada. “Una noia li va dir que 
vindrien uns nois a fer una 
prova de qualitat de l’aigua. 
La mare li va dir que no, que 
els seus fills li han prohibit 
que vinguin estranys a casa, 
però la noia es va enfadar i li 
va dir que ho havia contrac-
tat, que ja s’havien desplaçat, 
que per culpa seva perdrien 
diners...”. Els operaris van 
acabar presentant-se, però a 
casa, amb la mare, hi havia la 
filla.
“Els vaig esperar a l’ascensor 
i els vaig dir que de cap ma-
nera entrarien a casa meva. 
Però no es movien. Em deien 
que eren treballadors que fe-
ien la seva feina i que havien 
d’entrar. Vaig haver d’avisar 
un cosí meu perquè vingués a 
ajudar-me. Va sortir la veïna 
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Les estafes per falses revisions, o campanyes agressives amb gent gran, estan d’actualitat.

Un cas recent 
d’agressivitat

comercial amb gent 
gran va tenir lloc en ple 
centre d’Igualada, amb 
una gent que venia un 
sistema d’osmosi per 

3.000 euros

a dir-los que fessin el favor de 
marxar. Però no volien. Vaig 
trucar a la policia, davant 
d’ells, i ni així. Finalment vaig 
donar a la policia la matrícu-
la de la furgoneta on anaven i 
llavors van pujar a l’ascensor i 
van baixar al carrer”, en expli-
ca la filla, que no vol donar el 
seu nom públicament.
La filla, que no viu a Igualada, 
va marxar al cap d’una esto-
na... i els operaris van tornar 
a trucar el timbre!. “Sort que 
hi havia el meu cosí i els va 
dir que fessin el favor de mar-
xar d’una punyetera vegada. 
Després hem sabut que han 
anat a molts domicilis de la 
zona on viu la meva mare, 
rodalia del centre cívic dels 
antics Maristes”.
L’estafa consisteix en què els 
“operaris” fan una suposada 
prova d’aigua. Venen un sis-
tema d’osmosi per uns 3000 
euros. Busquen gent gran, fan 
una venda a domicili molt 
agressiva i ja porten els papers 
del banc per tal que demani el 
crèdit i signi els papers...

Hi ha opcions per fer-se 
enrere si ha signat
Molta gent pensa que, en ha-
ver signat, ja està “enganxada” 
i no pot fer-se enrere, però 
això no és així.
Segons l’Agència Catalana de 
Consum, hi ha 14 dies per 
desdir-te d’un contracte de 
compra. La filla de la víctima 
ens explica que “vam par-
lar amb els Mossos i diuen 
que no hi poden fer res, que 
no es ètic el que fan però no 
cometen cap il·legalitat, ja 
que el “client” signa “volun-
tàriament”... Tot plegat un 
problema real que tenim al 
costat de casa, i del que convé 
estar-ne informat. Si es troba 
amb quelcom similar i des-
confia, posi’s immediatament 
en contacte amb els Mossos 
trucant al 112.

Recomanacions per evitar 
estafes de falsos revisors
Per evitar estafes com aques-
tes, els Mossos recorden que 
les revisions obligatòries de 

gas sempre són comunicades 
per correu aproximadament 
un mes abans. Davant de 
qualsevol dubte, recomanen 
trucar a la companyia per 
confirmar-ho. El cobrament 
de les revisions mai les farà 
la persona que realitza la ins-
pecció, sinó que es cobrarà a 
través de la factura del gas.
Aconsellen demanar sem-
pre la identificació al perso-
nal de companyies d’aigua, 
llum, gas o telèfon i, en cas 
de dubte, no deixar-lo pas-
sar o trucar a un familiar. 
També recomanen no lliurar 
documentació amb dades de 
caràcter personal. Amb l’ex-
cusa de conèixer el consum o 
de comprovar si les dades són 
correctes, poden demanar 
un document o una factura. 
Els Mossos demanen que no 
es mostri aquesta documen-
tació, ja que les dades poden 
ser utilitzades per a finalitats 
delictives. López ha ressaltat 
que les recomanacions van 
dirigides a les persones grans 
i també als seus familiars.

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd   1 19/4/16   13:31
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M ostrar la força com 
a col·lectiu amb un 
volum important 

d’empreses a la comarca, la 
manca d’una formació base 
pel personal de planta, la ne-
cessitat d’assessorament en 
temes de noves normatives 
i canvis constants així com 
mostrar a la ciutadania la re-
alitat del sector, la seguretat i 
l’elevada regulació i control 
que segueix, són algunes de les 
necessitats que comparteixen 
bona part de les indústries del 
sector químic de l’Anoia, que 
es van reunir en el darrer Fò-
rum organitzat per la UEA. 
D’entre les principals necessi-
tats, les empreses van coincidir 
una vegada més en el tema de 
la formació. Si bé el personal 
de laboratori o els tècnics es-
pecialistes compten amb una 
formació qualificada alta, la 
necessitat rau en una forma-
ció més bàsica i elemental pel 
personal de planta i de magat-
zem, un personal que a hores 
d’ara no pot accedir a cap for-
mació bàsica sinó que han de 
ser formats a l’empresa. 
La imatge que la societat en 
general té del sector és també 
un punt d’interès per les em-
preses, que consideren que la 
percepció o la mala imatge 
actual no correspon al tipus 

La UEA reuneix 
el sector químic

d’empreses actuals, amb una 
extensa regulació i normati-
va que compleixen al peu de 
la lletra i que les fa empreses 
molt més responsables i ver-
des del que es creu. Les em-
preses també es van mostrar 
molt obertes a formar al parc 
de bombers d’Igualada en els 
trets bàsics de l’actuació en cas 
d’incident o extinció de possi-
bles incendis en plantes i em-
preses químiques. 
Molts assistents van coincidir 
a destacar l’estat en que es tro-
ba el polígon de Les Comes, 
que necessita un manteniment 
important. Es va posar sobre 
la taula la necessitat d’anar 
plegats davant la ciutadania 
i l’administració de manera 
que, a petició de les mateixes 
empreses, la Unió Empresarial 
crearà un grup de treball amb 
empreses del sector químic per 
acompanyar-les i ajudar-les en 
les accions i necessitats que el 
sector consideri prioritari. 
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Wall Street Journal torna a escollir 
Bohigas entre els millors vins i caves
REDACCIÓ / LA VEU 

E l diari Wall Street Jour-
nal ha seleccionat el 
cava Bohigas Brut Re-

serva com un dels millors vins 
i caves del món per a la cele-
bració d’un casament. 
En un reportatge titulat “The 
best wedding wines” (Els mi-
llors vins per a bodes), el pres-
tigiós diari nord-americà afir-
ma que “un bon vi per a un 
casament ha de tenir un gran 
atractiu” i que el cava Bohi-
gas “compleix certament amb 
aquest criteri”. La crítica que 
signa la peça –Lettie Teague-el 
situa al capdavant d’una se-
lecció de cinc vins i caves, i al-
hora el qualifica com un cava 

“fàcil de beure” i “saborós, 
però suau, i lleugerament sec, 
marcat amb una nota brillat 
de poma verda”. 
Actualment, Bohigas és pre-
sent a un total de 17 països de 
tot el món i el celler exporta el 

87 % del total de la producció 
(620.000 ampolles el 2015). 
Per al mercat exterior, Bohigas 
forma part de Terra Nostra de 
Vinos, un consorci integrat 
per cinc cellers de diferents 
denominacions d’origen. 
Encara que Bèlgica continua 
sent el principal comprador 
estranger de Bohigas, amb el 
40 % de la quota de mercat 
el 2015, les vendes que més 
van créixer el darrer any van 
ser les dels Estats Units, amb 
el 18 % de la facturació total 
(2015). Enguany, es preveu 
un nou increment; durant els 
primers cinc mesos, les vendes 
als Estats Units ja representen 
el 26% del total.  



Més de 200 pilots i milers de visitants van passar per l’Aerosport
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Una avioneta històrica, estacionada a l’aeròdrom durant l’Aerosport.
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L a XXIV edició del cer-
tamen d’aeronàutica 
general i esportiva Ae-

rosport ha complert un any 
més les expectatives d’expo-
sitors, pilots i visitants. Al 
voltant de 200 pilots i milers 
d’amants del cel s’han apropat 
durant ele passat cap de set-
mana a l’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena per veure centenars 
d’avionetes –provinents de 
diferents punts de Catalunya, 
Espanya i, fins i tot de França 
i Portugal– que hi han arribat, 
generant un tràfic aeri intens 
amb uns 500 moviments i, per 
tant, un espectacle constant 
d’aterratges i enlairaments 
que ha fet les delícies dels as-
sistents. Tot i així, la climato-
logia desfavorable, sobretot a 
diversos punts de la península 
no van permetre que algunes 
naus arribessin a l’aeròdrom i 
disminuís la visita del nombre 
de pilots que s’havien acredi-
tat.
L’important nombre d’aero-
naus que s’han enlairat i ater-

na i president del Consorci 
de l’Aeròdrom feia una crida 
a la col·laboració per part de 
la Generalitat per avançar en 
el projecte de l’Aeròdrom”. Fi-
nalment, el secretari general 
de Transports i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
Pere Padrosa, convidat per 
l’organització per a inaugurar 
el certamen es va comprome-
tre a col·laborar per endreçar 
la infraestructura.
Aerosport és més que una 

trobada del sector, és un es-
pai de relacions i amb una 
gran programació d’activitats 
per a experts i no experts. Per 
una banda, els afeccionats van 
tenir la possibilitat d’assis-
tir a conferències tècniques, 
un espai de formació per a 
compartir i millorar els seus 
coneixements. D’altra banda, 
vhan disposar d’un estand per 
a difondre la seva activitat i de 
l’espai aeri per a fer demos-
tracions de vol al públic. 

rat en només dos dies ha estat 
l’espectacle aeri que cada any 
espera el visitant, que ha que-
dat bocabadat sobretot per les 
demostracions de potència 
d’un impressionant Yak52, les 
passejades de tres biplans, rè-
pliques de naus de la II Guerra 
Mundial i les demostracions  
dels AirTractor dels Bombers 
de Catalunya. 
L’atenció estava posada al cel 
però també arran de terra, 
on un total de 40 expositors 
mostraven al sector les darre-
res novetats tant en aeronaus 
com en accessoris. D’altra 
banda, els estands de drons i 
les seves demostracions aca-
paraven la majoria de les mi-
rades d’un públic curiós per 
saber-ne més sobre aquesta 
modalitat. Així, van poder 
conèixer aspectes innovadors 
com els recents paracaigudes 
integrats en drons per a evitar 
catàstrofes en situacions de 
descontrol d’aquests aparells.
Joan Domènech, president 
de Fira d’Igualada, mostrava 
la seva satisfacció i destacava 
en el seu discurs d’inaugura-

ció la diferència d’Aerosport 
respecte altres certàmens, ja 
que “és una fira molt prope-
ra, on el visitant pot tocar les 
naus, parlar amb els pilots, fer 
un bateig de vol, pujar en un 
simulador de vol… en defi-
nitiva, viure l’aeronàutica en 
primera persona”. Per la seva 
banda, Marc Castells, alcalde 
d’Igualada recordava que “no 
tenim mar, però tenim un cel 
que sabem aprofitar” i Fran-
cisco Guisado, alcalde d’Òde-

Converses de capvespre amb Artur Mas,
Àngels Chacón i Marc Castells.

El President Mas a Igualada 
Dimarts, 21 de juny a les 20h

Pati del Museu de la Pell
Dr. Joan Mercader, s/n. Igualada

En finalitzar, continuaran les converses amb els assistents
acompanyades d’un tastet de productes de l’Anoia.

www.convergencia.cat
facebook.com/convergencia

@convergenciacat
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C onvergència continua 
fent campanya pels 
diferents municipis 

de l’Anoia. El plat fort serà 
el proper dimarts 21 de juny, 
al pati del Museu de la Pell, 
amb la presència del fins fa 
poc president de Catalunya, 
Artur Mas. Els organitzadors 
expliquen que el míting seran 
“converses de capvespre” amb 
Mas, l’alcalde Marc Castells, 
i la igualadina candidata al 
Congrés, la regidora a l’Ajun-
tament Àngels Chacón. En 
acabar, hi haurà un tastet de 
productes de l’Anoia.

Dimecres, acte 
a Vilanova del Camí
Els actes de Convergència 
continuaran dimecres dia 22, 
a les 9 del vespre. L’agrupa-
ció local de CDC de Vilanova 
del Camí encapçalada pel seu 
regidor Jordi Baron celebrarà 
un sopar-tertúlia amb Àngels 

Artur Mas (CDC) farà 
campanya dimarts al 
Museu de la Pell

Domènech (En Comú Podem) presenta 
a Igualada un pla de xoc municipal
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E l candidat d’En Comú 
Podem, Xavier Domè-
nech, ha proposat un 

pla de 5.000 milions en el pri-
mer any de legislatura per aju-
dar municipis petits i mitjans 
fins que s’aprovi una nova llei 
de bases de règim local.
Ho va fer dilluns a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, en 
la presentació del programa 
electoral en el pla municipal, 
Domènech, acompanyat pel 
catedràtic de Ciència Políti-
ca Joan Subirats, va explicar 
que “en les onades descentra-
litzadores el gran oblidat ha 
estat el municipalisme i s’ha 
d’introduir un debat regene-
rador, perquè els municipis 
vertebren el país i han rebut 
més l’impacte de la crisi”. Se-
gons el seu parer, “la crisi ha 
fet que aquesta nova llei sigui 
més urgent, i a més s’hi afe-
geix la llei Montoro, que ha 
retallat l’autonomia finance-
ra de comunitats autònomes 
i ha intervingut la capacitat 
financera dels ajuntaments”. 

Àngels Chacón.

Jordi Baron.

Chacón. El sopar és obert a 
tothom sota prèvia inscripció 
a anoia@convergencia.cat.

Xavier Domènech, dilluns a la plaça de l’Ajuntament.

Com a mesura d’urgència fins 
a l’aprovació de la nova llei, 
En Comú Podem preveu una 
dotació de 5.000 milions d’eu-
ros, per “atendre els plans es-
pecífics de cada ciutat a partir 
de les seves necessitats. És un 
pla de cohesió social i urbana, 
i un pla que ha de garantir els 
serveis socials bàsics”.
La distribució es faria en fun-
ció de la població, de la renda, 
i indicadors d’atur, pobresa 
energètica, va precisar; i “es 
finançaria a partir de la recu-
peració de l’IVA que es cobra 
a les administracions locals 

-reclamació històrica-, la cre-
ació d’un fons extraordinari 
en els pressupostos generals 
de l’Estat i la negociació de 
fons europeus”. Subirats con-
sidera “insuficient” l’actual re-
partiment de despesa pública 
del 13% per a l’àmbit local, 
el 34% per a l’autonòmic i el 
53% per a l’estatal, i ha posat 
com a model ideal el dels paï-
sos nòrdics, on “els governs lo-
cals controlen més del 50% de 
la despesa i s’ocupen de com-
petències aquí en mans de les 
comunitats autònomes com la 
sanitat i l’educació”. 

Oriol Junqueras i Gabriel Rufián (ERC), avui a Igualada
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A vui divendres, 17 de 
juny a les 19.30h, la 
plaça de l’Ajuntament 

d’Igualada acollirà l’acte cen-
tral d’ERC Anoia en la campa-
nya del 26J, amb la presència 
del vicepresident del Govern 
de la Generalitat i president 
d’Esquerra Republicana, Ori-
ol Junqueras, acompanyat pel 
cap de llista republicà a les 
Corts de Madrid, Gabriel Ru-

fián.
Ambdós republicans estaran 
acompanyats, també, per la 
candidata n.4 a la llista del 
Congrés, Ana Surra, d’origen 
uruguaià i exrefugiada, i la 
candidata anoienca, l’advoca-
da igualadina Carolina Telec-
hea. 

El tren a l’Alta Segarra
Dimarts, Telechea, va visitar 
l’Alta Segarra i Calaf, i es va 
reunir amb l’alcalde, Jordi Ba-

dia, a més de visitar l’empresa 
Constructora de Calaf. La 
candidata es va referir als pro-
blemes de comunicació ferro-
viària, amb tan sols  sis trens 
al dia, tres en direcció Barce-
lona, amb un trajecte de dues 
hores, i tres en direcció Lleida. 
“Si tinc la oportunitat de sor-
tir com a diputada a les Corts, 
tindré molt present la reivin-
dicació d’aquest territori da-
vant la mala comunicació pel 
que fa al transport públic” . Carolina Telechea, de visita a l’Alta Segarra.
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J ordi Riba és un dels re-
gidors amb més experi-
ència a l’Ajuntament 

d’Igualada. Va ser un dels mo-
tors dels governs de l’Entesa 
per Igualada i posteriorment 
del PSC, fins a perdre el poder 
polític el 2011. Ara compleix 
el seu cinquè any a l’oposició, 
sota el paraigües de la forma-
ció Socialistes per Igualada, 
que, bàsicament, es nodreix 
del PSC.  En el primer any de 
mandat aquesta formació va 
sorprendre tothom en arribar 
a un acord amb el govern de 
majoria absoluta de CiU, tra-
dicionalment el seu “enemic” 
polític. 

Com definiria aquest primer 
any de mandat? Sorprenent?
Hi ha hagut una dinàmica 
diferent, nova no, perquè de 
majoria absoluta de CiU ja 
n’hi va haver del 1987 al 1991. 
D’entrada, el que hem vist és 
l’aplicació d’això, que significa 
posar en pràctica el programa 
municipal amb el que Con-
vergència es va presentar a les 
eleccions. En aquesta lògica 
tots ens hem hagut d’adaptar, 
i cadascú ho ha fet amb el seu 
criteri, en funció de l’estratè-
gica. Nosaltres vam creure que 
hi havia una oposició molt 
fraccionada i un govern que 
podria passar-se quatre anys 
fent i desfent i vam plante-
jar-nos arribar a algun acord. 
Així ha estat. 
No em negarà que això sí que 
és novedós, perquè al govern 
no li fa falta cap acord.
És una situació poc freqüent, 
insisteixo. Precisament per 
això requereix un posiciona-
ment.
Amb l’acord el PSC es garan-
teix el silenci de CiU quan 
s’han passat cinc anys carre-
gant contra vostès?
No, no, en absolut. En cap 
moment ha estat objecte de 
conversa, això. Mai ha sor-
tit aquest tema. Més ben dit, 
nosaltres hem fet crítiques en 
aquest mandat cap al govern.  
De tota manera, penso que, 
després de cinc anys, l’anàlisi 
ja està feta, pel debat polític 
i per la ciutadania. Nosaltres 
hem d’assumir el balanç i el 
judici dels ciutadans. Nosal-
tres, el que fèiem era perquè la 
ciutadania ens donava suport. 
Complíem allò que presen-

“Respecte a l’acord amb CiU, si ara fóssim a les portes 
de les eleccions municipals, potser faríem una altra cosa”

tàvem al programa electoral. 
Mai vam trair allò que dèiem 
que faríem. No vam dir una 
cosa per l’altra. La gestió lla-
vors es feia així, i complíem el 
contracte amb el ciutadà. Mai 
m’ha amoïnat massa, tot això.
Vostès sempre presumien 
que tenien un “model de 
ciutat”, i que CiU no el tenia. 
Que li donin ara suport vol 
dir que ja el tenen?
Vol dir que és millorable. No-
saltres pretenem introduir en 
el pressupost municipal ele-
ments que responen al nostre 
model de ciutat. 
O sigui, CiU té en el seu pres-
supost part del model de ciu-
tat que tenia el PSC i l’Entesa?
No, no, són clarament dife-
rents. Volem enriquir i mati-
sar, i si pretenem influir-hi, és 
perquè veiem convenient por-
tar a terme les coses que no-
saltres considerem prioritàries 
en el nostre programa electo-
ral. Si ara fóssim a les portes 
de les eleccions, potser faríem 
una altra cosa. 
Intueixo que aquesta estratè-
gia no té perquè continuar en 
el futur?
Ja hi és a l’acord, això. Si les 
dues parts veuen interessant 
continuar, continuaran. I si 
no, doncs no. 
Als grups d’esquerra no 
els ha agradat gaire, aquest 
acord.

“Govern i oposició hi 
podríem fer més per a 
què hi hagi més debat. 
Potser s’han de buscar 

espais diferents. Per 
exemple, de pensar la 
ciutat més en gran, en 

l’àmbit de la Conca 
d’Òdena. És un tema 

que s’ha de treure de la 
nevera”

Jordi Riba.

Entrevista al regidor Jordi Riba, portaveu dels Socialistes a l’Ajuntament d’Igualada

Si alguna cosa he après en po-
lítica després de tants anys, és 
a respectar les posicions de 
tothom, amb cap mena de sec-
tarisme. Hi ha un element de 
maduresa, que és que no pots 
pretendre que els altres ballin 
la partitura que a tu et convé, 
la tesi que et penses que et pot 
funcionar d’aquí tres anys... 
Doncs no. Estic disposat a de-
batre amb qui calgui si les pro-
postes que hem introduït en el 
pressupost tenen càrrega pro-
gressista i socialdemòcrata... 
Ara sembla que faci campa-
nya per les eleccions del 26J.
Hi ha un mercat molt dispu-
tat, diguem-ne, en el que es 
diu la socialdemocràcia. Els 
que sempre l’hem defensada 
ho hem fet des del sindicat 
que té aquesta ideologia, que 
és la capacitat de reforma del 
sistema des de fins, amb uns 
canals possibilistes, amb re-
formes progressives i cons-
tants, sobretot per a les per-
sones que els fa falta més. És 
més eficaç plantejar reformes 
menys grandiloqüents però 
concretes, reals, factibles. Les 

beques universitàries munici-
pals, per exemple. Hi ha qui 
en voldria deu vegades més. Ja 
ens agradaria, però el que te-
nim ara és més del que teníem.
La resta de companys de 
l’oposició diuen que tot el 
que ve del govern és fum... 
Per vostè també?
És una apreciació subjectiva. 
A nosaltres ens agrada poder 
concretar coses. Ja li dic, en 
aquest sentit, clarament sí. 
Nosaltres ho faríem diferent, 
però el govern té majoria ab-
soluta i té l’obligació de fer 
el que fa. Insisteixo en què és 
millorable i intentarem in-
fluir-hi. 
És un govern poc polític i 
més tecnòcrata? Es nota una 
certa manca de discurs ideo-
lògic, polític, es diu. Creu que 
ara hi ha més maleta i buscar 
portes obertes que no estra-
tègia i ideologia?
Hi ha un element tangible que 
cal tenir en compte. Parlant 
amb companys d’arreu veig 
que no és només un problema 
d’Igualada. És un tema tècnic 
però que té conseqüències 
polítiques. La Llei de Bases 
de Règim Local ha estat mo-
dificada pel govern espanyol 
de forma important, retallant 
competències a l’alcalde i al 
ple. Coses que eren objecte de 
debat polític ara ja no hi són. 
A mi m’agradaria que més 
matèries poguessin debatre’s 
als plens municipals. El go-
vern i l’oposició hi podríem 
fer més, segur que sí, però s’ha 
de tenir en compte, això que li 
dic. Potser s’han de buscar es-
pais diferents per fer, aquests 
debats. Nosaltres hem estat 
més heterogenis, en això, per 
exemple en el tema de pensar 

la ciutat més en gran, en l’àm-
bit de la Conca d’Òdena. És 
un tema que s’ha de treure de 
la nevera.
Aquest hauria de ser el man-
dat del nou POUM d’Igua-
lada. Ja s’ha fet una primera 
passa amb el concurs d’idees 
del Rec. N’ha parlat, amb el 
govern, fruit d’aquesta bona 
entesa?
Sí, se n’ha parlat, sí. Però no 
del com, no s’ha entrat en ma-
tèria. Sempre hem demanat 
que calia reiniciar el procés, 
perquè és del tot necessari. No 
hem parlat mai del contin-
gut, ni de línies generals. De 
tota manera, li he de dir que 
la proposta que s’ha fet al Rec 
no la veiem gens malament. 
S’assembla molt a una pro-
posta que ja fèiem en el nostre 
programa electoral, molt en la 
mateixa línia, però no hi hem 
intervingut gens.
L’Entesa va ser en el seu mo-
ment un intent d’aixoplugar 
totes les opcions d’esquerres 
de la ciutat per intentar cons-
truir una alternativa potent. 
En què s’assembla, a les fór-
mules de confluència que ara 
han sorgit com bolets, també 
a Igualada, en el cas de De-
cidim?
No s’assemblen en res. Bàsi-
cament perquè les confluèn-
cies que ara neixen són una 
part de l’esquerra... excloent 
una altra part de l’esquerra. 
El resultat final és que divi-
deix a l’esquerra. Jo ho veu en 
aquestes eleccions, el discurs 
és veure si hi ha o no hi ha 
“sorpasso”. Hi ha una fractura 
important que possiblement 
facilitarà que el PP romangui 
en el poder. Això és diame-
tralment diferent del què pre-
tenia l’Entesa per Igualada, 
que és un model del qual avui 
n’estem molt lluny. Predomi-
na més una competència de 
dinàmica entre les esquerres. 

“El model de ciutat que 
té CiU és millorable. 
Nosaltres pretenem 
introduir, enriquir i 

influir en el pressupost 
municipal elements que 

responen al nostre”

“Les forces de 
confluències com 
Podem o Decidim 

Igualda són diame-
tralment diferents del 
que pretenia l’Entesa 
per Igualada, que és 

un model del qual avui 
n’estem molt lluny. Pre-
domina més una com-
petència de dinàmica 

entre les esquerres”
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L a Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) com-
pleix el seu primer any 

amb presència a l’Ajunta-
ment d’Igualada. La formació 
d’esquerres, amb els regidors 
Albert Mateu i Eva Pedraza, 
ha hagut de dedicar un cert 
temps a adaptar-se al dia a dia 
municipal, però no per això 
han liderat algunes accions 
des de l’oposició.

Primer any de mandat. Esteu 
satisfets d’aquests primers 
mesos de la CUP a l’Ajunta-
ment?
Moltes coses internes de 
l’Ajuntament no les coneixí-
em, sobretot l’engranatge de 
les comissions informatives, 
les juntes de portaveus, com 
demanar informació d’alguns 
temes... Ara ja ens hi estem 
avesant, certament. Primer 
ens havíem de situar, perquè 
l’Ajuntament d’Igualada no 
és petit, té moltes àrees i or-
ganismes, i només som dos 
regidors. També és veritat que, 
a vegades, la gent pensa que 
pel fet de ser regidor te n’as-
sabentes de tot, de l’Ajunta-
ment, i no és així. Tens accés 
a informació, sí, però no crec 
que superi el 10% de la que hi 
ha.... Allí treballen 400 perso-
nes, cada àrea té els seus pro-
jectes, amb el seu grau d’auto-
nomia. A nosaltres ens arriba 
poqueta cosa.
Els grups de l’oposició, a ex-
cepció dels Socialistes, coin-
cideixen que estem davant 
un govern municipal que ven 
molt fum.
No hi ha un projecte sòlid, 
pensat a llarg termini. La gran 
ferida d’Igualada és la indús-
tria, i en els darrers anys veiem 
que se la posa bonica, amb 
grans esdeveniments... Però 
no hi ha res al darrere. Això 
del fum no és nou, ja fa cinc 
anys que dura. És un govern 
basat en una gran política 
comunicativa, en el control 
del relat. No s’atenen massa 
o es parla poc de les qüesti-
ons problemàtiques, i sempre 
es parla d’allò que represen-
ten triomfs, propis o aliens. 
Qualsevol petit avenç es ven a 
“bombo i plateret”, i qualsevol 
triomf, sigui d’un artista, sigui 
d’un esportista, de qui sigui, 
va acompanyat d’una felicita-
ció municipal que intenta cap-

“La gran ferida d’Igualada és la indústria, i veiem que se la posa 
bonica, amb grans esdeveniments... Però no hi ha res al darrere”

tar el positivisme que genera. 
Crec que qualsevol persona 
que estigui una mica al cas del 
què passa a Igualada això ho 
veurà. Jo no he escoltat mai a 
l’alcalde parlar de les xifres de 
l’atur. Sempre utilitza l’esquer 
que vindrà una gran empresa, 
o que en el darrer mes ha vin-
gut algú preguntant per una 
gran nau on instal·lar-se, però 
que no pot dir qui és... Hauria 
de ser més realista.
Ciutat industrial 
o de serveis?
La promoció econòmica és 
una matèria complicada. De 
fet, no és competència prò-
pia dels municipis. El go-
vern sempre ha parlat molt, 
d’aquest àmbit, però estem 
igual que abans. No sé si hi 
ha de debò una recuperació 
industrial, però haurem de 
veure de quina manera torna, 
amb quins nivells d’ocupació, 
i amb quins sous. Sobretot 
quan parlem de sectors que 
han deslocalitzat molt la pro-
ducció.
Doncs el govern defensa molt 
la recuperació dels sectors 
tradicionals.
Sí. Diuen que se’ls dóna su-
port perquè són sectors ma-
durs, diagnosticats, quina 
ocupació tenen... No ho veiem 
igual, això, nosaltres. Hem 
posat en qüestió determina-
des ajudes econòmiques cap a 
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“És molt interessant 
que la CUP hagi entrat 
a l’Ajuntament, perquè 
a la ciutat mancaven 

alguns discursos. Hem 
introduït el feminisme, 
el medi ambient, la ges-
tió pública dels serveis 

bàsics.”

Albert Mateu i Eva Pedraza.

Entrevista als regidors Albert Mateu i Eva Pedraza (CUP) a l’Ajuntament d’Igualada

aquests sectors, perquè veiem 
que no repercuteixen en cap 
creixement. Si ho fes un go-
vern d’esquerres, parlarien de 
que no es pot viure de la cul-
tura de la subvenció. Veiem un 
favoritisme cap a determinats 
sectors econòmics.
Creieu que el treball de l’opo-
sició arriba prou bé al ciu-
tadà? No penseu que hi ha 
temes que donarien per molt 
i acaben esmicolant-se en un 
no res?
Crec que hi ha una certa man-
ca d’hàbit de discrepar, en 
aquesta ciutat. En privat et 
trobes molta gent que burxa, 
o que critica, però quan és 
l’hora de fer-ho públic, és una 
altra cosa. S’hauria d’opinar 
més sobre els temes, des de 
diferents sectors de l’opinió 
pública. I a vegades els mit-
jans també haurien de ser més 
valents. Mireu, en el tema de 
denúncia sobre la inexistèn-
cia d’un contracte municipal 
amb Aigua de Rigat, hem do-
nat suport, amb altres grups 
municipals, des del primer 
moment a Aigua és Vida, que 
ho ha gestionat. El govern ha 
acabat rectificant, i per a no-
saltres això és una victòria. En 
canvi, s’ha imposat el relat del 
govern. Però els que han pres-
sionat som nosaltres. També 
ens preocupa que regidors 
del govern estiguin percebent 
unes quantitats de l’empresa 
gestora.
Es refereix a dos regidors que 
són consellers d’Aigua de Ri-
gat?
Sí. Ens agradaria que el go-
vern aclarís per què hi ha dos 
regidors que poden cobrar 
fins a 9.000 euros a l’any de 
l’empresa. Hem demanat quin 

regidor ha estat cobrant i per 
quantes reunions, i se’ns ha 
negat, aquesta informació. 
A més, hi ha qui cobra 9.000 
euros més per assessorament 
de l’empresa. Que un regidor 
del govern, tinent d’alcalde, 
amb dedicació exclusiva, co-
brant 55.000 euros a l’any, en 
cobri fins a 18.000 euros més 
de l’empresa, que, sense con-
tracte, presti un servei públic 
a l’Ajuntament.... I que els 
grups de l’oposició no pu-
guem saber a canvi de què co-
bra aquests diners. Home, si 
aquesta gent ha de ser la que 
ha de pilotar la transició del 
tema de l’aigua, ens preocupa. 
I molt.
Caldria fer com a Terrassa, 
on ja s’ha activat un referèn-
dum en què el poble decidirà 
què s’ha de fer amb l’aigua?
La participació és una assigna-
tura pendent, a l’Ajuntament. 
Nosaltres seguirem donant 
suport a Aigua és Vida. De 
moment, s’han encarregat ja 
dues auditories, que és el que 
s’havia demanat. El que pas-
sa és que pel govern nosaltres 
som sempre els del “no”, i ens 
retreuen que ens preocupem 
per coses petites, quan no és 
així. L’aigua, l’Infinit, en són 
un exemple. També la gestió 
dels residus. 
Aviat s’haurà de decidir quel-
com, sobre això. Caldrà pagar 
molts més diners de cànon.
No és només és un tema de 
sensibilitat ecològica, sinó 
per un tema econòmic. Som 
els últims a nivell de recolli-
da selectiva a Catalunya. En el 
contracte vigent de la neteja 
de la ciutat ja hi havia inclosa 
una prova pilot al nucli antic 
de recollida porta a porta, un 

model que a més llocs s’està 
portant a terme amb èxit... 
No sabem que pensa fer, el go-
vern, en això.
Se us té en compte, en el dia a 
a dia de l’Ajuntament?
En general anem a remolc de 
la màquina del govern, que 
moltes vegades nodreix d’in-
formació a la resta de grups a 
la compareixença pública dels 
dimecres, davant la premsa. 
Ni el ple, ni les comissions, ni 
les juntes de portaveus. Mai 
ens hem reunit amb el govern, 
res especial, més enllà d’una 
trucada el dia abans del ple del 
pressupost preguntant-nos 
què faríem... I pel tema de la 
imputació de tots els regidors 
pel tema del 9N. Allò que van 
dir que governarien com si 
no tinguessin majoria absolu-
ta, res de res. Hi ha hagut un 
acord buit de contingut amb 
els socialistes, i prou. El que 
diuen que s’han aconseguit 
ajuts a universitaris o a barris 
gràcies a ells no és cert, perquè 
això ja estava pressupostat pel 
govern de CiU.
Tenim l’ajuntament més in-
dependentista entre les capi-
tals de comarca, com s’ha dit?
Això és una mica una cortina 
de fum. Quan Madrid va de-
manar les actes de ple respecte 
la moció del 9N, aquí de se-
guida van córrer a donar-les. 
A municipis on governa la 
CUP es va oferir més resis-
tència... Tot plegat forma part 
d’aquesta “façana”.
Entrar a l’ajuntament us està 
servint per créixer a la ciutat?
És molt interessant que la 
CUP hagi entrat a l’Ajunta-
ment, perquè pensem que 
a la ciutat mancaven alguns 
discursos. Hem introduït el 
feminisme, el medi ambient, 
la gestió pública dels serveis 
bàsics... És molt positiu que se 
socialitzin aquests debats. No-
saltres seguim fent les nostres 
assemblees, tenim un grup es-
table que va treballant.

“Allò que van dir que 
governarien com si 

no tinguessin majoria 
absoluta, res de res. Hi 
ha hagut un acord buit 

de contingut amb els 
socialistes, i prou”



REDACCIÓ / JP

D iumenge, als 79 anys 
d’edat, ens deixava 
Jordi Morist i Tomàs. 

La seva pèrdua va caure com 
un gerro d’aigua freda a totes 
les organitzacions on ell ha-
via fet petjada, com el Parc de 
Bombers d’Igualada, el Banc 
de Queviures, la UEC Anoia i, 
sobretot, Creu Roja Anoia. 
Jordi Morist va ser una de les 
persones més actives a Creu 
Roja Anoia pràcticament 
des dels seus inicis, tasca a la 
que, amb el pas dels anys, va 
afegir-se el seu fill Enric, avui 
coordinador general de Creu 
Roja a Catalunya. Va ser el re-
ferent provincial de Socors i 
Emergències i vicepresident a 
l’Anoia. També va ser el res-
ponsable institucional de la 
plataforma humanitària de 
l’entitat ubicada a La Pobla.
Bomber de professió, en Jordi 
Morist, amb una clara voca-
ció de servei als altres, va te-
nir sempre un caràcter molt 

Mor Jordi Morist, 
un referent a Creu Roja

Miquel Iceta (PSC) es compromet a 
vetllar per l’aeròdrom Igualada-Òdena

obert, disposat a ajudar a 
tothom que estés necessitat. 
Aquesta voluntat es veia fà-
cilment totes les setmanes al 
Banc de Queviures d’Igualada, 
en el que ell era un col.labo-
rador de primer ordre, des del 
començament, treballant al 
costat de Càritas, l’Escola Pia 
i l’Ajuntament. La seva edat 
no li impedia, fins fa ben poc, 
d’ajudar a qui fes falta. Mai no 
va tenir un no com a resposta.
El seu adéu va tenir lloc di-
lluns a la tarda a les 4, al tana-
tori d’Igualada. 
Descansi en pau.
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E l primer secretari del 
PSC, Miquel Iceta, 
obria divendres la cam-

panya electoral amb una visita 
al municipi d’Òdena. Una co-
mitiva encapçalada per l’alcal-
de d’Òdena, Francisco Guisa-
do i altres alcaldes i regidors 
del PSC van rebre a Miquel 
Iceta, acompanyat per la secre-
tària d’organització del partit 
i diputada de la comarca, As-
sumpta Escarp.
La visita va començar a l’ae-
ròdrom d’Òdena, on l’alcalde 
Guissado va aprofitar per fer 
arribar al primer secretari les 
necessitats d’aquesta infraes-
tructura, un equipament que 
necessita l’atenció de l’ad-
ministració per impulsar el 
projecte. Guisado no reclama 
grans inversions ni projectes 
faraònics, demana el desenvo-
lupament d’un projecte realis-
ta d’acord l’entorn i les possi-
bilitats del territori. Per la seva 
part, Iceta, va mostrar molt 

Miquel Iceta, durant el seu míting a Òdena.

d’interès i va fer arribar el seu 
compromís de vetllar pel tema. 
Miquel Iceta va explicar que 
traslladarà a la cambra catalana 
l’objectiu que els ajuntaments 
d’Igualada i Òdena “no es que-
din sols” en el repte de posar al 
dia l’aeròdrom en compliment 
de la nova normativa europea 
d’instal·lacions aeroportuàries.
Iceta també va visitar l’Ajun-
tament, les obres del centre 
de la fraternitat i la torre de 
l’homentatge, per acabar en 
un míting al Parc de la Font.  

En el seu discurs va assegurar 
que “volem mobilitzar el vot 
progressista, el vot socialista 
i millorar resultats del 20 de 
desembre”. El primer secre-
tari dels socialistes catalans, 
però, es mostrava prudent en 
les expectatives, explicant que 
confiaven a guanyar un escó 
per Barcelona i aconseguir un 
senador. Iceta va reforçar el 
lema de la campanya de Pedro 
Sánchez reivindicant que “el 
vot que assegura el canvi a Es-
panya és el vot socialista”.



La revetlla de Sant Joan a Igualada inclourà 
la Flama, el Correfoc i  dues propostes festives
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La revetlla de Sant Joan 
a Igualada serà la més 
completa dels últims 

anys gràcies a la col·labora·
ció de diferents entitats i col·
lectius –l’Associació Flama 
del Canigó, el Club Atlètic 
Igualada, els Moixiganguers, 
les colles locals de diables, la 
Coral Juvenil Xalest La Tei·
xidora i l’Associació de Gent 
Gran– amb el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun·
tament.  
Enguany, als actes més tradici·
onals, s’hi afegeixen dues pro·
postes de revetlla que volen 
arribar al màxim nombre de 
públics, des del públic infantil 
fins al col·lectiu de les perso·
nes grans. N’han explicat els 
detalls Marc Castells, alcalde 
de la ciutat, Albert Montes, 
en representació de La Teixi·
dora, Oriol Puig, coordinador 
del festival RumbaFest, i Enric 
Senserrich, de l’Associació de 
Gent Gran. 
 
Arribada de la Flama del 
Canigó i correfoc 
A partir de les 19h s’espera 
l’entrada a la ciutat de la Fla·
ma del Canigó, portada en 
relleus per atletes i escolars 
igualadins des de la Catalunya 
Nord i, a les 20h, a la Plaça de 
l’Ajuntament, es farà l’encesa 
del peveter, es llegirà el mani·
fest de la celebració i les dife·
rents entitats i representants 
de municipis de la comarca 
encendran les seves torxes 
per endur·se el foc arribat des 
del Canigó. L’acte comptarà 
amb un espadat dels Moixi·
ganguers i la interpretació 
de Muntanyes del Canigó i 

La revetlla d’aquest any inclourà molts actes, gràcies a la participació de diverses entitats.

El Consell Comarcal 
presenta un programa 
d’actuacions en relació 
als refugiats

El passat 2 de juny, diversos 
regidors de benestar social de 
la comarca van assistir a una 
reunió en la qual l’Àrea de 
Ciutadania i Convivència del 
Consell Comarcal va presen·
tar una proposta d’actuacions 
informatives, formatives de 
coordinació i gestió adreçada 
als ajuntaments de l’Anoia en 
relació a les persones refugia·
des.
Les accions proposades s’em·
marquen en quatre eixos: 
acollida, sensibilització i for·
mació, treball en xarxa i re·
captació de fons i inclouen 
l’organització de xerrades in·
formatives, tallers de sensibi·
lització als centres educatius, 
una exposició al voltant de la 
situació de la refugiada i acci·
ons d’assessorament i suport 
als municipis, entre d’altres.
Al llarg de la reunió també es 
va recordar l’existència d’un 
inventari de recursos adreçats 
a l’acollida de persones refugi·
ades en el que hi poden oferir 
recursos tant els ajuntaments 
com la ciutadania i que és ges·
tionat pel comitè d’acollida de 
la Generalitat de Catalunya. 

Dilluns, nova 
mobilització pel Dia 
Mundial dels Refugiats

La Unitat contra el feixisme i 
el racisme de l’Anoia (UCFR) 
organitza una concentració 
per dilluns, a la Plaça de Cal 
Font, prop el conjunt escultò·
ric Nos(altres), a les set de la 
tarda, en ocasió del Dia Mun·
dial dels Refugiats. Es llegirà 
el manifest “Obrim fronteres, 
volem acollir” de la platafor·
ma Stop Mare Mortum.  

l’Himne Nacional de Catalu·
nya Els Segadors per part de 
la Coral Xalest. En acabar, el 
CAI portarà la Flama fins el 
monestir de Montserrat. 
A partir de les 23h, sortint 
des de la Plaça Sant Miquel 
es farà el clàssic Correfoc de 
Sant Joan, coordinat pel Grup 
Mal Llamp d’Igualada i amb 
la participació dels Diables 
d’Igualada, els Petits Diables 
d’Igualada, els Pixapòlvora 
d’Igualada i els mateixos Mal 
Llamp, acompanyats dels Pe·
tits Mal Llamp. 
 
Revetlla familiar i juvenil 
amb rumba al nucli antic 
El nucli antic serà l’epicentre 
de la revetlla per als més jo·
ves i, fins i tot, per al públic 
més familiar, gràcies a l’im·
puls de La Teixidora. A par·
tir de les 18h, a la Plaça Pius 
XII, s’hi farà un espectacle 
infantil amb Landry el Rum·
bero, recuperant un seguit de 
cançons de tota la vida i pas·
sant·los pel sedàs de la rumba 
catalana. A les 19h, al mateix 
espai, hi haurà un taller a la 
fresca de perfeccionament de 

rumba catalana amb els Sabor 
de Gràcia, una activitat per a 
la qual cal inscripció prèvia a 
l’adreça casal@lateixidora.cat.  
A les 20:30h s’iniciaran els 
Foguerons de Sant Joan a la 
Plaça del Pilar: amb la Flama 
portada des del Canigó s’en·
cendran brases i tothom hi 
podrà escalfar el seu sopar de 
carmanyola. Hi haurà taules i 
cadires gratuïtes a disposició, 
amb reserva prèvia a la matei·
xa adreça de correu electrò·
nic.  
Acabat el sopar, a les 23h, ar·
rencaran les actuacions mu·
sicals del RumbaFest Iguala·
da, en un concert gratuït que 
comptarà amb la presència 
dels Sabor de Gràcia, els Terra·
tombats i 9Son. El RumbaFest 
és el primer festival itinerant 
de rumba catalana, impulsat 
per L’Associació Professional 
d’Autors i Creadors de Rum·
ba Catalana (APAC Rumba 
Catalana), amb el suport de 
l’Institut Català de les Em·
preses Culturals i la Diputa·
ció de Barcelona, i aquest 23 
de juny s’estrenarà a la capi·
tal de l’Anoia. Posteriorment 

farà escala, entre altres, a Sant 
Quirze del Vallès i Mataró. 
 
Santi Carulla a la revetlla tra-
dicional de l’Escorxador 
L’altra gran novetat de cara al 
23 de juny, segons s’ha avançat 
aquest dimecres, és la revetlla 
tradicional que se celebrarà al 
recinte de l’antic Escorxador. 
Tindrà lloc a partir de les 22h 
i s’allargarà fins aproximada·
ment les 2h de la matinada, 
gràcies a l’impuls de l’Associ·
ació de Gent Gran d’Igualada.  
Una representació d’aquesta 
entitat recollirà també el foc de 
la flama a la Plaça de l’Ajun·
tament i el durà fins L’Es·
corxador, on s’encendrà una 
foguera. Al pati hi haurà de·
coració amb fanalets, coca de 
Sant Joan, cava i moscatell. Les 
actuacions musicals aniran a 
càrrec de Santi Carulla, cantant 
dels Mustang, i del grup Gua·
teque, que interpretarà clàssics 
dels ’60 i els ’70.  
L’aforament estarà limitat i 
es recomana comprar prèvia·
ment les entrades, al preu de 8 
euros, al despatx de l’associació 
al Casal del Passeig Verdaguer. 

L’igualadí Magí Senserrich, nou membre del Secretariat 
del Consell Nacional de Joventut de Catalunya
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En el marc de l’Assem·
blea General Extraordi·
nària del Consell Naci·

onal de Joventut de Catalunya 
· CNJC del passat dissabte 11 
de juny, en Magí Senserrich, 
membre de JCI Igualada, va 

ser escollit nou membre del  
Secretariat pels propers dos 
anys.
El Consell Nacional de la Jo·
ventut de Catalunya (CNJC) 
és la plataforma que aplega 
gairebé cent entitats juvenils 
de Catalunya i consells lo·
cals de joventut. Promou els 

interessos de la gent jove a la 
societat i davant els poders 
públics. És una entitat de dret 
públic de base associativa amb 
personalitat jurídica pròpia.
Més de 175.000 persones jo·
ves catalanes estan associades 
i participen en les entitats 
membres del Consell.

ENCARREGA
LA TEVA 
COCA DE

 SANT JOAN!
Som artesans!!!
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L’Ajuntament d’Iguala-
da obre, entre el 13 de 
juny i el 15 de juliol, 

període per a sol·licitar ajuts 
per al pagament de la matrí-
cula universitària. Els requisits 
de la convocatòria i la docu-
mentació necessària es poden 
trobar entrant al web tramits.
igualada.cat, visitant l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) a 
la Plaça de l’Ajuntament, 1, o 
trucant al telèfon 93 803 19 50. 
Per a poder-hi optar, cal que 
el sol·licitant i la seva unitat 
familiar estiguin empadronats 
a la ciutat des de sis mesos 
abans, ser estudiant de grau 
de primer o segon cicle en una 
universitat amb seu a Cata-
lunya i estar matriculat d’un 

Ja es poden demanar 
ajuts per pagar la 
matrícula universitària

El Parc de Valldaura acull demà 
la 22a edició del Fàtima té Salsa

mínim de 48 crèdits, exclosos 
els crèdits dels quals ja ha es-
tat matriculat i els estudis de 
postgrau, màster i doctorat. 
Cal també tenir acreditat per 
l’Agència de Gestió d’Estu-
dis Universitaris (AGAUR) 
el tram de renda familiar en-
tre 1 i 5 inclosos, en el curs 
2015/2016. En funció d’aquest 
barem, es concediran ajuts 
màxims de 400 euros per les 
persones amb renda familiar 
acreditada en els trams 1 i 2, 
de màxim 300 euros per als 
acreditats en els trams 3 i 4 i 
de màxim 200 euros per les 
persones del tram 5.  
El consistori preveu destinar 
aquest any 2016 una quanti-
tat màxima de 50.000 euros a 
la concessió d’ajuts per aquest 
concepte.  
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E l Centre Cívic de Fà-
tima organitza demà 
dissabte, 18 de juny, la 

vint-i-dosena edició del Fàti-
ma té Salsa, una jornada ins-
pirada en aquest ritme cari-
beny que se celebra anualment 
i que es complementa amb 
una proposta gastronòmica i 
festiva com és el tast de tapes. 
La festa tindrà lloc un any més 
al Parc de Valldaura i el Centre 
Cívic del Barri de Fàtima.  
A les 11h es durà a terme el 
segon Concurs Infantil de Ta-
pes, al Centre Cívic. Tot seguit, 
entre les 12:30 i les 13:30h, els 
participants en el 22è Concurs 
de Tapes per adults hauran 
de lliurar les seves propostes 

gastronòmiques al mateix edi-
fici. Tots els participants en 
aquests concursos rebran un 
obsequi i hi haurà premis per 
les tres millors propostes. 
A la tarda, a les 19h, se cele-

brarà el De Collita Pròpia, 
l’exhibició de dansa, ball, cant 
o gimnàstica, entre altres acti-
vitats, que els alumnes duen a 
terme en aquest equipament 
al llarg de l’any. Aquesta ac-
tuació estava programada el 
passat mes de març, coinci-
dint amb el seu 21è aniversari, 
però es va suspendre pel mal 
temps. 
A partir de les 20:30h arrenca-
rà la Festa de la Tapa al Parc de 
Valldaura, que s’allargarà fins 
les 2h de la matinada. La de-
gustació tindrà preus a partir 
de 2 euros cada tapa. A con-
tinuació, a les 22h i al mateix 
espai, actuarà l’orquestra Tro-
pikana i, a les 23h, es durà a 
terme el lliurament de premis 
dels concursos de tapes.  

El cost real de les comunicacions, 
a debat avui a la Unió Empresarial
REDACCIÓ / LA VEU 

Un dels recursos utilit-
zats per les operado-
res de telefonia per a 

convèncer al client de la con-
tractació de les noves “centra-
letes telefòniques virtuals en 
el núvol”, segons Xavier Cal-
vet, assessor en telecomuni-
cacions de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, és anunciar 

que estan a punt de tancar 
les centrals de coure, aquelles 
que donaven servei de línies 
analògiques i digitals. El mo-
tiu “és que les centrals que 
donen aquest servei són molt 
costoses de mantenir”. 

Calvet explica que davant 
d’aquest “missatge de por”, 
les empreses, inexpertes en 
aquest camp, per evitar que-

dar-se incomunicades, deci-
deixen contractar el servei. 
“Aquest és l’error que cal evi-
tar si no es vol quedar lligat 
durant quatre anys a l’ope-
radora pagant preus desor-
bitats per una centraleta que 
mai serà del client”, afirma.
Per saber què fer davant d’ai-
xò, resoldre dubtes, la UEA 
organitza una sessió avui di-
vendres 17 de juny, a les 9h.
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A mb el pas dels anys, 
Forn Alemany s’ha fet 
un lloc molt destacat 

en la venda de pa i derivats a la 
ciutat d’Igualada. L’empresa ha 
crescut, fins arribar prop de la 
setantena de treballadors. Res a 
veure amb els seus inicis, quan 
les màquines pràcticament no 
intervenien en res. Avui, des de 
les instal·lacions de Pa Igualada 
a l’avinguda Mestre Muntaner, 
Ton Alemany dirigeix un nego-
ci que, malgrat esdevenir ja una 
empresa de certa envergadura, 
no ha perdut gens ni mica el cai-
re familiar. Abans de començar 
l’entrevista -i en acabar-la- in-
sisteix en què “tot això no seria 
res sense els treballadors, gràcies 
al seu esforç de cada dia. Jo em 
dec a ells”. Una manera de ser, 
de pensar i de fer que s’agraeix.  

A casa us heu envoltat sempre 
de farina?
El negoci el va començar el meu 
pare deu fer quasi 50 anys. Ell es 
dedicava a vendre farina, com a 
comercial, i va decidir comprar 
un forn a Igualada. Després s’hi 
va afegir el meu germà, i jo em 
cuidava de la farina, també en la 
vessant comercial. Des de l’any 
2000, però, em dedico només a 
l’empresa, al forn.
Dels canvis no se n’ha salvat ni 
el sector del pa... I això que hi 
havia qui deia que els forns de 
pa sempre existirien igual.
Ha canviat, i molt. I per millor, 
per exemple en els processos de 
fabricació, sofistificació del pro-
ducte i en l’extensió del servei. 
Jo crec que ara mateix s’està fent 
més bon pa que abans, encara 
que pugui semblar que no.
De debò?
Sí, sí. El que passa és que, amb 
el pas dels anys, el pa ha passat 
de ser un producte estàndard i 
de primera necessitat, a un  alta-
ment sofisticat gràcies a la seva  
àmplia  varietat, com passa amb 
el pa de pagès, el de llavors, el de 
soja... però que a la vegada és 
a l’abast de tothom. Una com-
binació exquisita i única que 
converteix el pa en un dels pocs 
béns d’alt consum altament di-
ferenciat. 
És més complicat produir pa, 
avui, que abans?
Com deia Darwin, no és el més 
fort o el més intel.ligent el que 
sobreviu, sinò el que s’adap-
ta millor al canvi. I això és el 
que nosaltres hem intentat fer: 
transformar l’empresa per a 

“El nostre serà sempre un pa de proximitat”

que aquesta s’adapti a l’evolució 
del sector i del seu consumidor. 
Com ho hem fet? En primer 
lloc hem innovat, ampliant la 
nostra gamma de producte, en 
la tipologia de pa, la introducció 
de pastisseria com a una part 
indispensable de la nostra ofer-
ta, i en segon lloc hem extés els 
nostres serveis, amb cafeteria, 
entrepans frescs per emportar, 
i càterings.
Tot això és per que hi ha una 
competència que colla, o bé és 
la pròpia inèrcia del sector, la 
que empeny a canviar?
Una combinació, en part per 
l’evolució del sector i del seu 
consumidor que ha forçat a 
tots els participants del sector 
adaptar-se al canvi. Quan un té 
una empresa, ha de mirar que 
produeixi. Jo ja tinc una edat, 
i entenc que el futur passa ara 
per les noves tecnologies. Inter-
net, les pàgines web, i tot això. 
Hi crec molt, però aquestes co-
ses les dominen millor els joves. 
De tota manera, jo no crec en 
allò de contractar algú que et 
faci una bona pàgina web i ja 
està. Internet ha obert les portes 
a un noves formes de distribu-
ció i venda, ja que una pàgina 
web no deixa de ser un canal 
de venda. I d’informació, a on 
el consumidor es dirigeix amb 
l’esperança de rebre un bon 
servei, per tant s’ha de sentir i 
gestionar com una part més de 
l’empresa. Tinc bones idees, en-
cara, per posar en marxa.
A Igualada es menja molt pa?
Com en els altres llocs. No hi 
ha cap diferència especial. El 
que succeeix és que avui ja no 
parles només de pa, sinó també 
de pizzes, de coques, de frank-
furts, entrepans, croissants, 
pastes, canapès... Avui, el tipus 
de client aquell de tota la vida, 
fix, ha baixat en picat a tot ar-
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Ton Alemany, a les instal.lacions de Pa Igualada, a l’avinguda Mestre Muntaner. / JP

“Igualada ha estat 
industrial i hi ha possi-
bilitats de futur, perquè 

la gent aquí és molt 
treballadora. És una de 

les nostres virtuts”

Entrevista a Ton Alemany, gerent de Pa Igualada (Forn Alemany)

reu, i en canvi se n’ha guanyat 
un altre, que consumeix tota 
classe de derivats. Hem passat 
de consumir-ho tot a casa, amb 
grans clients que compraven 
molta quantitat al llarg de l’any, 
a comprar menys, i a consu-
mir en el mateix establiment. 
La gent passeja, entra al forn, 
compra un entrepà i se’l menja. 
Abans te’l feies a casa.
Les matèries primeres també 
han millorat?
Són més equilibrades. Es neteja 
millor el blat. No és que la fari-
na fos millor anys enrere. Miri, 
abans la gent no volia el pa ca-
lent, quan anava al forn. I no el 
volia per no menjar-ne més del 
compte, perquè el pa valia molt. 
Per estalviar, hi havia força gent 
que es menjava sense cap pro-
blema el pa del dia abans...
Però el pa abans durava més.
No exactament, eren altres 
temps. Era un be de necessitat 
primària i el consumidor no 
donava importància a men-
jar-se el pa una mica sec. Però 
ara no te’l menjaries. Diries que 
està sec. 
I aquells forns de llenya...
Els forns “morunos”, en diuen. 
N’hi havia. Es coïa el pa amb la 
llenya. Però ara a Catalunya en 
deuen quedar tres o quatre... De 
tota manera, deixi’m que li di-
gui que avui, gràcies a les noves 

tecnologies, podem controlar 
factors externs molt millor que 
abans. Les temperatures de l’ai-
gua, de l’obrador, els temps de 
fermentació... Les noves tecno-
logies ens permeten garantir i 
proporcionar un pa de millor 
qualitat.
La feina continua essent igual 
de sacrificada que abans?
No. No és el mateix, però conti-
nua essent un treball sacrificat. 
De fet la feina ben feta ha estat 
i serà sacrificada, ja que sacrifici 
i esforç van lligats de la mà. Les 
millores laborals que han anat 
introduint estan molt bé per a 
les grans empreses, però en el 
nostre cas fan que anem molt 
pressionats. Ens lliguen molt, 
començant per mi. 
Li costa trobar treballadors 
compromesos amb la feina?
I tant. No se’n troben, però n’hi 
ha. S’han de buscar. És un tema 
social, això. Estem mal acostu-
mats, en general. Hi ha molta 
gent que, amb la crisi, és en un 
carreró sense sortida. El govern 
va permetre que s’allargués més 
el braç que la màniga i això va 
atrapar moltes persones. Avui, 
en els llocs on hi haurien potser 
de treballar dues persones no-
més n’hi ha una, però és que les 
empreses han de ser rendibles.
Que es vengui pa a les gaso-
lineres, a les botigues de pakis-
tanesos... representa una com-
petència deslleial?
Jo soc de la filosofia que quan 
el sol surt, surt per a tothom. El 
que passa és que tothom hauria 
de passar pel mateix sedàs, en 
els impostos, per exemple. I em 
dóna la sensació que no és així. 
És clar, llavors una persona que 
és a l’atur prefereix comprar les 
coses més barates... Però l’atur, 
compte, el paguem els que tre-
ballem. És una cadena que, si al-
gun dia es trenca, no sabem què 

passarà... El dia que aquells que 
avui venen barat es quedin sols, 
llavors passaran a vendre més 
car... i amb el gènere dolent.
Passa el mateix amb la farina 
que compreu els forns?
Cada dia que passa en que-
den menys, de farineres. Hi ha 
menys ventall per comprar fari-
na. Abans potser hi havia quin-
ze farineres, i ara en queden tres 
o quatre. El peix gros es menja 
el petit. 
Cap on creu que ha de caminar 
Forn Alemany?
Ens haurem tard o d’hora de 
plantejar de moure’ns d’Iguala-
da. Si la ciutat no creix, el mer-
cat és el que és, i no podrem pas 
pujar preus. Amb pa cuit i amb 
les instal·lacions que tenim, no 
podem anar massa lluny, però 
sí que podem fer-ho a la vora 
d’Igualada. El nostre pa serà pa 
de proximitat.
Innoveu molt?
En més productes, i més que 
n’haurem de fer. Per exemple, 
de la mateixa manera que el pa 
blanc te’n vas a Alemanya i n’hi 
ha a tot arreu, avui també hi ha 
qui vol pa d’Alemanya aquí. El 
concepte de treballar el pa que 
tenim a Catalunya agrada a fora, 
però a nosaltres també el que 
fan els altres. Fa 30 anys, pans 
de llavors, pipes, no hi eren.
El Pa de l’Anoia va ser un fra-
càs?
Tota novetat que es vol fer bé, 
no és mai un fracàs. Ara, costa 
que sigui rendible. Es fa a mà, i 
això vol dir tenir més personal, i 
en conseqüència això és car.
Com veu Igualada?
Tenim un ajuntament que es 
mou molt. Però hem perdut pes, 
en els últims anys. Per exemple, 
les entrades d’Igualada conti-
nuen essent les mateixes, amb 
els mateixos problemes. Vas a 
Vilafranca, a Manresa, a Vic, hi 
ha moltes entrades noves, i mi-
llors. Aquí hem estat una mica 
estancats. Veig bona voluntat, 
però reconec que és tot molt di-
fícil perquè no hi ha diners. La 
nostra és una ciutat que ha estat 
industrial i hi ha possibilitats 
de futur, perquè la gent aquí és 
molt treballadora. És una de les 
nostres virtuts. Igualada s’ha de 
moure.

“Hem passat de consu-
mir-ho tot a casa, amb 
clients que compraven 

molt, a comprar menys, 
i a consumir en el ma-

teix establiment. La 
gent passeja, entra al 

forn, compra un entrepà 
i se’l menja. Abans te’l 

feies a casa”
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L ’Associació de Boti-
guers de la Masuca, que 
aplega una gran majo-

ria de parades i botigues del 
Mercat de la Masuca d’Iguala-
da, inicia aquest dimarts una 
nova campanya per promoci-
onar el mercat municipal.
Des d’avui i durant tota la 
setmana que ve recollirà par-
ticipacions pel sorteig de 47 
coques i 47 ampolles de cava 
de Sant Joan. El sorteig es farà 
el dijous 23 entre totes les per-
sones que s’acostin a qualsevol 
de les parades i botigues de 
l’associació de botiguers, rea-
litzin una compra i aportin les 
seves dades (nom, cognoms i 
telèfon de contacte).
Cada una de les botigues i 
parades membres de l’associ-
ació sortejarà una coca i una 
ampolla de cava, gentilesa de 
l’Associació de Botiguers de la 
Masuca. En total hi haurà 47 
coques i 47 ampolles, una per 
cada parada participant.

Coca i Cava per Sant 
Joan a La Masuca

L’institut Milà i Fontanals rep 
el distintiu d’excel.lència educativa

La mecànica és molt similar a 
la que ja es va fer servir per re-
galar 47 mones de Pasqua ara 
fa unes setmanes. Els noms 
de les persones guanyadores 
es comunicarà per telèfon als 
afortunats el mateix dijous 23 
a partir de les 13h.
A part d’aquest sorteig, cal 
ressaltar que el Mercat de la 
Masuca restarà obert el dijous 
23 de juny, dia de la Revetlla, 
per la tarda. Amb la festivitat 
de Sant Joan en divendres, 
els comerciants de la Masuca 
aposten per mantenir l’horari 
habitual d’una setmana nor-
mal amb l’objectiu de facilitar 
la compra de totes aquelles 
persones que només poden 
acostar-se al mercat a la tarda.
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L’Institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada es situa 
en primera línea edu-

cativa després que el passat 
30 maig assolís la certificació 
e2cat otorgada per Quali-
cat, l’Associació Catalana per 
a l’Excel·lència formada per 
professionals i organitzacions, 
tant públiques com privades, 
compromeses en la difusió, el 
desenvolupament i la millora 
de les metodologies de la qua-
litat i l’excel·lència. Al terrirori 
català hi ha 21 centres educa-
tius amb aquesta qualificació, 
17 dels quals són públics i 4 
són de titularitat  privada o 
concertats.
El model d’excel-lència educa-
tiva e2cat, és un model que vol 
acostar el model euroepu d’ex-
cel·lència empresarial (EFQM) 
a l’educació, adaptant-la  a tots 
aquells centres educatius que 
tenen ja un alt nivel de qua-
litat. Centres que ja fa temps 
que asseguren i milloren els 

seus processos en base a la 
norma ISO, però que desitgen 
continuar avançant en el camí 
de la millora contínua.
L’Institut Milà i Fontanals 
compta amb la certificació 
ISO 9001/2008 (implantada 
des del 2007) i l’any vinent i 
començarà a treballar per cer-
tificar segons la nova norma  
ISO 9001/2015. Treballar sota 
les premisses ISO ha fet que el 
centre hagi establert un siste-
ma de gestió integrada que el 
fa únic a la seva categoría.
L’Institut Milà i Fontanals 
participa de forma activa en  
molts projectes que el diferen-
cien de la resta de centres  de 
formació profesional: des de 

projectes de simulació en sa-
nitat (premiats per Qualicat 
aquest mateix curs) a projectes 
que duen els alumnes d’auto-
moció al Sahara al Panda Raid 
(quedant primers en la seva 
categoría). També es fomen-
ta la creació de professionals 
responsables i dinàmics que 
satisfacin al màxim lles neces-
sitats de les empreses i entitats 
de l’entorn.
Aquest tarannà de buscar sem-
pre el punt diferencial i de mi-
llora permanent, es palpa en 
el dia a dia del centre i l’ha fet 
valedor per formar a part dels 
centres educatius amb reco-
neixement dintre l’excel·lència 
educativa, la E2cat.

 

 

· crema · pinyons
· fruita · llardons ·full amb cabell d’àngel
·full amb crema ·forner

Dijous 23, totes les botigues obertes
Divendres 24, TANCAT
Dissabte 25, totes les botigues obertes
Diumenge 26, obert Av. Europa i Cal Font

Encarrega la teva coca 
   i et regalem el cava!
Encarrega la teva coca 
   i et regalem el cava!

“Amb la coca de revetlla del forn Alemany
no t’enduràs cap desengany,

no la vulguis ni tastar!
Farina, aigua, mantega, sucre... 

com a bases essencial,
fa que sembli unca coca molt normal,

però una llarga fermentació
i una gran dedicació,

són la base de la nostra tradició.
Del Montseny extraiem els millors pinyons,

crema o fruita en són els nostres amfitrions!
si ens pregunten què la fa tan especial, 

és l’ingredient original: 
ganes, esforç i il·lusió, 

fan de la nostra coca la millor opció!”



PAULINA JORDÁN

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

5 beneficis d’una bona organització

Segueix augmentant la inversió estrangera
 i els projectes de futur.

22 |  ECONOMIA / OPINIÓ
LA VEU

Divendres, 17 de juny de 2016

É
s la capacitat biològica d’estimar el que ens dife-
rencia a homes i dones. L’instint maternal deu niar 
profundament a l’hemisferi dret del nostre cervell 
femení, i d’aquí en surten segurament algunes de les 

aptituds que històricament han estat amagades o reprimides 
i que mica en mica es tornen valuoses en un món cada cop 
més complicat.

Què bé que ens aniria a tots si ens ensenyessin més sobre 
l’amor propi i no tant l’amor a la família, els fills, els amics i les 
circumstàncies masclistes. I ho dic en l’educació no només a 
les noies, sinó sobretot als nois. 
Les darreres generacions de dones s’han trobat a la frontera de 
l’enfrontament al gran dilema: fer de mestressa de casa, si pot 
ser casant-se bé, deixant a l’home el paper atàvic de portador 

dels recursos a la llar, o bé estudiar i treballar.
La segona resposta al dilema sovint significava acceptar qual-
sevol treball a qualsevol cost.
En aquestes dones la part de l’amor més important, l’autoes-
tima, sense la qual res pot resultar bé, romania tancada a pany 
i clau per una societat que no estava preparada pel canvi. La 
societat sencera, perquè tampoc les dones ensenyaven a les se-
ves filles a estimar-se.
Encara vivim la situació en la que les dones preparades cobren 
una quarta part menys de salari i tenen més dificultats en acce-
dir  a llocs de responsabilitat malgrat tenir la qualificació ade-
quada. I la conciliació laboral, visualitzada ara en propostes de 
reforma horària,  encara s’entén com un problema fonamen-
talment de dones, a les que se’ls suposa un amor matern que 
les fa més adequades per tenir cura dels nens en primera pri-
oritat. Els homes no estan prou preparats ni emocionalment 
ni a nivell de competències per tenir més aportació a aquesta 
conciliació. 
Les noves generacions mostren ja una iniciativa per canviar 
aquesta situació. Dones més col·laboratives, que han perdut la 
por, capaces d’explotar el seu excés d’amor distribuint-lo entre 
l’autoestima i la capacitat per cohesionar més les parelles i les 
famílies.
L’amor de les dones és imprescindible per fer un món futur 
més sostenible. És la gran reserva d’energia de la humanitat 
que ha estat tants segles desaprofitada .   

CESC ALCARAZXAVIER MORALES

DONES I AMOR

• ¿Em deixo alguna cosa? Segur que podeu comple-
tar la llista amb més incidències
I d’altra banda, aquelles organitzacions on la in-
versió anual en sistema organitzatiu és l’adequat 
(depèn molt de cada organització) els resultats són 
espectaculars:

1. L’estratègia està ben definida, compartida i co-
municada a tota l’organització

2. El personal te la sensació de ser realment pro-
ductiu, alhora que se sent alineat amb l’estratègia 
de l’organització

3. Tot el personal te clar quin és el seu paper a la 
empresa i quin és el de la resta d’empleats

4. Processos i organigrama d’acord amb l’estratè-
gia de la companyia, així com el procés de millora 
continua desenvolupat per assegurar el manteni-
ment del sistema organitzatiu

5. En definitiva, bon ambient de treball que genera 
gent proactiva i amb entusiasme
 
Tens clar ara que 1 € invertit en organització es 
pot convertir en n*€ al teu compte de resultats?  

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Si sucede, se verá. ¿A quién le interesa que ING (no UK) 
salga del mercado único?

Multinacionales que apuestan por Cataluña. Nintendo 
abre un centro logístico de 13.000 metros en Tarragona.

P. JORDÀNX. MORALES

IMMA SERRA Economista
@SerraImma

XAVIER MORALES Economista
@xm300

CESC ALCARAZ Economista. soci-director FEEDBACKGROUND
 @cescalcal

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secciód’Expansión.

EL SECRETARI DEL 
TRESOR I LA CUETA DE PORC

L
’any 2013 el secretari del tresor dels 
USA Jack Lew va ser convidat a can-
viar la seva signatura que presentava 
una curiosa forma de cueta de porc 

i venia impresa en els emblemàtics bitllets de 
dolar. El mateix Obama va manifestar rialler 
que en Jack li havia assegurat que faria la sig-
natura llegible... amb l’objectiu de no devalu-
ar la moneda.

 
A les primeries del segle XX a Papua Nova 
Guinea, els nadius es proveeixen de menjar 
i altres bens bescanviant unes boniques clos-
ques de gastròpodes marins. De fet indivi-
dus de zones ben disperses en aquell territori 
comparteixen llavors la creença que un grapat 
de petxines els permetrà gaudir d’un bon peix 
o de fruita fresca per sopar.

En aquells mateixos anys a Nord Amèrica po-
dem identificar creences similars. El secretari 
del tresor, un respectat nadiu d’aquell territo-
ri i predecessor en el càrrec del Jack Lew, sig-
na uns retalls de paper d’agradable color verd 
que els americans estan delerosos de rebre, 
convençuts que la seva vida millorarà de te-
nir-ne molts. En anys següents aquests papers 
reproduirien també la frase “in God we trust”.

Aterrem a la Catalunya de mitjans del segle 
XXI. Els individus d’aquesta complexa soci-
etat accepten comprar i vendre bens i serveis 
intercanviant uns bits de informació als que 
s’accedeix des d’uns enginyosos dispositius 
mòbils. Els catalans han confiat aquestes da-
des a unes poques entitats que les gestionen i 
emmagatzemen. 

Arreu atorguem al diner -ja siguin petxines, 
retalls de paper verd o bits de formació- un 
valor que ens és útil per a l’intercanvi econò-
mic. Aquest valor depèn bàsicament de la cre-
ença ó de la ficció col·lectiva en que el diner 
serà acceptat demà pel meu podòleg, perme-
trà comprar escopinyes al super a la meva tieta 
i pagar els impostos al meu veí. Obama tenia 
doncs tota la raó del mon a demanar a en Jack 
Lew de canviar la cueta de porc per una sig-
natura a l’alçada de la nostra fe en el dolar.  

Arreu atorguem al diner 
un valor que ens és útil per 

a l’intercanvi econòmic.

PAULINA JORDÁN Formació i estratègies digitals
@paulinajordanh

C. ALCARAZ

C
om a experts en organització empresari-
al ens trobem amb freqüència que la in-
versió anual a les empreses respecte del 
capítol “organització” és, des del nostre 

punt de vista, insuficient.

La conseqüència d’aquest fet és:

• Es treballen més hores de les previstes. 
L’ Excel Management s’apodera de les pantalles i 
temps del personal
• Les urgències del dia a dia (apagar focs) provo-
quen nervis i fan estressant l’ambient laboral
• La falta de definició de les responsabilitats porta 
a que es perdin bones oportunitats o s’incorri en 
majors costos dels necessaris

L’amor de les dones 
és imprescindible 

per fer un
 futur més sostenible.

Tens clar ara que 1 € invertit 
en organització es pot 
convertir en n*€ al teu 

compte de resultats?
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E ls Trucs Craken del 
Cau d’Igualada han 
organitzat pel proper 

dissabte dia 18 de juny, a les5 
de la tarda, seran a Les Comes 
fent una recollida solidària. 
Els escoltes, seguint la màxi-
ma de Baden Powell de deixar 
aquest món una mica millor 
decom l’han trobat, s’endin-
sen en un Projecte pel Desen-
volupament. _Aprofitant que 
és el seu últim any fent ser-
vei com a Trucs al Cau, volen 
aportar el seu granet de sorra 
a la ONG gironina Nou Sol 
col·laborant de forma activa 
en el Projecte Aghbala. 
Aghbala està situada a la ca-
dena muntanyosa de l’Atles 
mitjà a l’estat de Beni Mallal, 
pertanyent al Marroc, a 2000 
metres per sobre el nivell del 
mar. És una zona amb hi-
vernsmolt intensos on la plu-
ja i la neu en són els princi-
pals protagonistes. En canvi, 
els estius són secs i calorosos. 
L’economia familiar de la re-
gió està basada en la rama-
deria, l’agricultura i el suport 
econòmic que reben dels fa-
miliars emigrats a Europa. 

Demà, recollida solidària 
del CAU a les Comes

Lliurament de diplomes d’un nou curs 
del Programa de Formació i Inserció

Aghbala està pobladamajori-
tàriament pels Amazics, una 
ètnia africana. En aquesta 
població és habitual casar-se 
entre cosins, degut a la di-
ficultat d’accés geogràfic i a 
trets culturals Berbers. Com 
a conseqüència d’aquest fet, 
hi ha un alt índex de persones 
amb discapacitats físiques ip-
síquiques. 
Nou Sol, va iniciar aquest 
projecte de cooperació in-
ternacional a Aghbala amb 
l’objectiu dedesenvolupar un 
programa integral d’integra-
ció social , d’atenció mèdica 
i d’educació de lacomunitat. 
La participació activa per part 
dels joves igualadins consisti-
rà en l’organització d’activi-
tats de lleure, donar suport 
i realitzar altres tasques que 
duu a terme l’associació. 
Per tal de poder facilitar les 
tasques de lleure, el proper 
dissabte, a partir de les 5 de 
la tarda, seran a Les Comes 
fent una recollida de joguines 
(que no duguin piles) i de 
material escolar per portar-lo 
a Aghbala durant el projecte. 
A més, han gravat un petit 
documental explicant els de-
talls de què aniran a fer.  
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha acollit aquest di-
lluns, 13 de juny, l’acte 

de final de curs del Programa 
de Formació i Inserció (PFI), 
en la modalitat de Pla de Tran-
sició al Treball (PTT), dels 
perfils professionals d’Auxiliar 
de Vendes, Oficina i Atenció al 
Públic i d’Auxiliar de Fabrica-
ció Mecànica i Instal·lacions 
Electrotècniques. 
Els PFI-PTT s’adrecen a joves 
entre 16 i 21 anys que no s’han 
graduat de l’ESO i els transme-
ten unes competències profes-
sionals bàsiques per accedir al 
mercat laboral o prosseguir 

Els Trucs Craken, del Cau.

altres estudis. La quinzena 
d’alumnes que han finalitzat 
el curs a l’Institut Milà i Fon-
tanals, juntament amb les se-
ves famílies, el professorat, les 

empreses col·laboradores i les 
tutores del curs, han participat 
en aquest acte, en què se’ls han 
lliurat els diplomes i una orla 
commemorativa.

La Comissió de Vellesa de l’Anoia, al 
nou Centre de Dia Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU 

E n l’última reunió se-
mestral del grup de 
professionals que con-

formen la Comissió de Velle-
sa de la nostra comarca van 
conèixer el recurs diürn “Cen-
tre de dia Montserrat”.
Coincidint amb la recent inau-
guració de l’espai del Centre de 
Dia Montserrat la comissió de 
Vellesa de l’Anoia, va veure la 
necessitat de conèixer aquest 
nou recurs ubicat al barri 
Montserrat d’Igualada.
La comissió de Vellesa de 
l’Anoia, creada fa anys, la for-
ma treballadores socials de 
l’Oficina d’Afers Socials i Famí-
lies, l’Institut Català de la Salut 
(ICS), l’ Hospital d’Igualada, la 
Fundació Sanitària Sant Josep, 

l’ Hospital de Dia Sant Jordi, 
el Centre de Dia Pare Vilaseca, 
la Residència Pare Vilaseca, el 
Servei d’Atenció Domiciliària 
del CSSI, Creu Roja Anoia, Cà-
ritas Arxiprestal Anoia - Segar-
ra, l’ Ajuntament d’Igualada i 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia. L’objectiu és compartir un 
espai d’intercanvi d’informa-
ció entre les diferents entitats 

i posar en comú els diferents 
projectes, serveis i ajuts tècnics, 
que les entitats duen a terme. 
En són un exemple programes 
com: “Acompanya un avi” del 
CSSI, el localitzador “SIMAP” 
de Creu Roja, la cursa “Al-
zheimer race” de l’Hospital de 
dia Sant Jordi, o la campanya 
“Tracta’m bé” del Consell Co-
marcal i l’Ajuntament.

Tot inclòs a la factura

des de

/dia0,78€*

aire condicionat

solució
integralSI

C/ Sant Jordi, 15. Igualada
 T. 938 017 822

Informa-te’n al Punt de Servei Endesa

*Vegeu-ne més informació i condicions a www.aireacondicionadoendesa.com

+ de descompte
a la factura de la llum

durant un any si contractes 
abans del 31 d’agost.

12%

815_PBN285_LaVeudAnoia_250x90,25_S&S_SIAC_Parera__SIN_AA_F_AD_CAT.indd   1 18/5/16   16:34
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U na bona colla 
d’exalumnes de les 
Escolàpies de la pro-

moció de 1966 van celebrar els 
50 anys que van deixar l’escola 
amb un dinar que ha estat en-
tranyable i de retrobament. Hi 

Trobada de la promoció 
1966 de les Escolàpies

Toni Albà va animar 
les festes del barri de les Flors

eren Amèlia Miralvés, Dolors 
Gleyal, Dolors Sans, Lurdes 
Jorba, Anna Maria Sàbat, Lídia 
Gené, Carme Castells, Maria 
Dalmau, Lídia Ribera, Mont-
serrat Pàmies, Antònia Farré, 
Maria Pola, Anita Claret, Pe-
pita Jorba i Dora Terés. 
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P rop de tres-centes per-
sones van assistir a 
l’audiència i-real que 

va oferir  el vespre del dissabte 
el “rei Joan Carles I” a la plaça 
del carrer de les Gardènies, al 
barri de Les Flors d’Igualada. 
L’espectacle d’humor disse-
nyat per Toni Albà va ser el 
plat fort de la festa del barri de 
les Flors, on també es va poder 
gaudir d’una fideuà popular, 
d’un berenar i de l’espectacle 
infantil de contes de la igua-
ladina Anna García, així com 
d’una conferència sobre segu-
retat ciutadana al barri.
L’Associació de Veïns del Bar-
ri de Les Flors d’Igualada va 
agrair “la participació de tots 
els veïns i va animar tothom 
a fer-se soci de l’entitat, amb 
una quota ben assequible de 
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A questa setmana farà 
20 anys que el Ca-
sal Cívic Montserrat 

va obrir les seves portes, per 
oferir a la ciutadania un espai 
de participació i lleure
Durant aquets anys han es-
tat moltes les persones i enti-
tats  que han passat pel casal.
Aquest  divendres, 17 de juny a 
partir de les 17.30h, faran festa 
grossa. Primer amb els infants 
i joves, que hauran de fer un 
recorregut per a les diverses 
activitats de cucanya, posar la 
cua al ruc, l’esquiador, els daus 

20è aniversari del Casal 
Cívic Montserrat

arriscats , cursa de taps, la bar-
beria i molts més. Per als més 
petits un espai de joc, i per a 
tots taller de maquillatge.
Durant la festa hi haurà dues 
visites molt especials, els Petits 
Diables d’Igualada i la canalla 
dels Moxiganguers, que faran 
les seves exhibicions.
Finalment i gràcies a la col-
laboració de les Dones de les 
Tardes dels Dimecres, berena-
ran pa amb xocolata.
A partir de les 20h comença-
ran a preparar les taules i cadi-
res per al sopar de germanor, 
que acabarà amb un ball de 
festa amb el grup “Cafè trio”.
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E l passat diumenge 12 
de juny va tenir lloc 
l’excursió gremial que 

cada any organitza l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da.  Enguany es va realitzar un 
creuer per la costa brava, des 
de Lloret de Mar fins a  Tossa 
de Mar, amb el qual es va po-
der observar en diverses oca-

Sortida a la Costa Brava 
del Gremi de Traginers

sions el fons marí.  Seguida-
ment, els assistents van gaudir 
d’un exquisit dinar al restau-
rant Bahia de Tossa de Mar i 
finalment a la tarda van visitar 
els jardins de Santa Clotilde 
de Lloret de Mar, declarats bé 
cultural d’interès nacional.
Des de la junta directiva volen 
agrair la presència de tots els 
assistents a l’excursió.

només 10 euros cada any.” Se-
gons Cristina Cortina, presi-
denta de la Junta de l’Associ-
ació, “treballem perquè tots 
puguem gaudir d’un barri viu, 
participatiu i cohesionat, en 
el qual els veïns es coneguin 
i s’ajudin els uns als altres. 
També volem cuidar i vetllar 
perquè tots els espais públics 
estiguin en molt bon estat. 
Com més associats siguem a 

l’associació, més capacitat tin-
drem de fer tots junts un barri 
millor.” Finalment, Cortina 
agraeix “la implicació i el su-
port de 44 comerços del barri” 
i afirma que “Amb campanyes 
com ‘Fent Comerç, Fem Bar-
ri!’ continuarem promovent el 
comerç de proximitat.”
Per contactar-hi barrideles-
flors@gmail.com 675440765 
(Cristina).

Catorze nous especialistes trien 
l’Hospital  d’Igualada per formar-se
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El passat divendres 27 de 
maig, el Consorci Sani-
tari de l’Anoia va donar 

la benvinguda als 14 nous 
professionals de la salut que 
han triat aquesta institució 
per a la seva formació com a 
especialistes. Es tracta de fu-
turs/res metges/esses especia-
listes en  Cirurgia General i de 
l’Aparell Digestiu (1),  Geria-
tria (1), Ginecologia i Obste-
trícia (1) i Medicina d’Atenció 
Familiar i Comunitària (5); i 
de futurs/res infermer/res es-
pecialistes en gineco-obstetrí-
cia (2), geriatria (2) i Atenció 
Familiar i Comunitària (2). 
El CSA és l’únic centre de 
Catalunya que compte amb 
unitat docent multiprofessi-
onal de geriatria i aquest any, 
per primera vegada, hi haurà 

professionals de l’especialitat 
d’infermeria geriàtrica.
La formació de medicina  i 
d’infermeria en Atenció Fa-
miliar i Comunitària es coor-
dina des de la Unitat Docent 
de la Catalunya Central de 
l’ICS i es realitza conjunta-
ment amb els centres d’Aten-
ció Primària de Santa Mar-
garita de Montbui i Igualada 
Urbà. 
L’acte de rebuda va tenir lloc 
el divendres 27 a la sala d’ac-
tes del CSA i va consistir en 
unes paraules de benvinguda 
per part del Dr. Ramon Se-
llarés, director Assistencial, la 
projecció del vídeo corporatiu 
i una breu explicació de l’es-
tructura docent al CSA a càr-
rec de la Dra. Rosa M Parés, 
Cap d’Estudis i Presidenta de 
la Comissió de Docència. 
D’altra banda, el CSA va fer 

l’acte d’acomiadament dels 9 
residents que aquest any fina-
litzaven  la seva residència de 
les especialitats: Anestèsia (1), 
Cirurgia General i de l’Aparell 
Digestiu (1), Cirurgia Orto-
pèdica i Traumatologia (1) , 
Ginecologia i Obstetrícia (1), 
Medicina d’Atenció Familiar 
i Comunitària (2), Infermeria 
obstètrica-ginecològica (2) i 
Infermeria d’Atenció Familiar 
i Comunitària (1). Va partici-
par-hi el gerent del centre, Dr. 
Ferran Garcia; la Cap d’Estu-
dis, Dra. Rosa M Parés; la Dra. 
Anna Pedregosa i la Sra. Maria 
Mas en representació dels tu-
tors i José Manuel Laguarda 
(anestesista) i Raquel Sánchez 
i Júlia Villar (llevadores), en 
representació dels residents. El 
CSA va desitjar molta sort en 
la nova etapa professional que 
comencen.
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E l repartiment de la cal-
dera, una mena d’escu-
della, és una tradició 

que es conserva a la Montma-
neu. Tradicionalment es rea-
litzava el dimarts de carnaval, 
malgrat en l’actualitat té lloc 
el diumenge de Carnestoltes. 
Prèviament a la distribució 
del menjar entre els veïns i 
visitants el capellà beneeix les 
calderes d’escudella. 
Actualment la festa està cen-
trada en tres àmbits fonamen-
tals, el gastronòmic, protago-

nitzat per les pròpies calderes, 
el tradicional, convert

Tupa Tupa Fest – canya, 
música i solidaritat

GARRAF / LA VEU 

U n operatiu dels 
Mossos d’Esquadra 
contra el tràfic de 

drogues, principalment de co-
caïna, s’ha saldat amb 30 de-
tinguts. Entre les cinc i quarts 
d’onze d’aquest dijous al matí, 
els agents han fet 19 entrades 
i escorcolls en diferents do-
micilis de Sant Pere de Ribes 
i Vilanova i la Geltrú en els 
quals s’ha comissat un impor-
tant volum de drogues, armes, 
diners en efectiu i diverses 
eines per cultivar i manipular 
les substàncies estupefaents. 
Segons la inspectora Rosa Gu-
bianes, cap de la comissaria 
del Garraf, aquest és l’opera-
tiu contra el tràfic de drogues 
més important que es fa a la 
comarca des del desplegament 
dels Mossos en aquest territo-
ri. De fet, en aquest dispositiu 
hi han treballat 300 agents dels 
Mossos d’Esquadra. Gubia-

nes ha detallat que durant els 
darrers dies els investigadors 
havien detectat que s’havia in-
tensificat el tràfic de drogues a 
la comarca, fet que ha atribuït 
a la proximitat de la revetlla 
de Sant Joan i de la Gay Pride 
de Sitges, que comença aquest 
dijous i s’allargarà fins diu-
menge.
La inspectora en cap Rosa 

Trenta detinguts en un operatiu 
que ha desarticulat una xarxa 
de narcotraficants al Garraf

Gubianes ha donat els detalls 
d’aquest operatiu policial des 
d’un habitatge de Sant Pere 
de Ribes ubicat al carrer Puig 
de la Mola, on s’han detingut 
quatre persones, dos homes i 
dues dones.
L’operatiu policial s’ha fet per 
ordre del jutjat número quatre 
de Vilanova i la Geltrú i el cas 
està sota secret de sumari.

SITGES / LA VEU 

S itges acull una nova edi-
ció de la Gay Pride, del 
16 al 20 de juny, amb la 

presència de 85 artistes pro-
vinents de 15 països. Per a 
la celebració de l’orgull gai, 
l’organització ha preparat 
múltiples activitats i especta-
cles adreçats principalment 
al públic LGBTI (Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transsexuals 
i Intersexuals), tot i que les 
propostes són obertes al pú-
blic en general. L’Associació 
de Gais i Lesbianes de Sitges 
(AFGAL) organitza la Gay 
Pride amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sitges.
El Gay Village, situat al Pas-
seig de la Ribera, serà l’epi-

centre de les celebracions 
que inclouran homenatges 
a estrelles de la música com 
Elton John, Cher, Tina Tur-
ner, The Spice Girls i Rob-
bie Williams. Seran presents 
Veronica Romero, estrella de 
la primera edició de Opera-
ción Triunfo, que presentarà 
el seu nou tema enregistrat a 
Los Angeles; Lucía Pérez, re-
presentant espanyola a Euro-
vision 2011; així com grups 
com La Voix, de la televisió 
anglesa, i London Gay Big 
Band i Ruby Murray. A part 
del Passeig de la Ribera, la 
Gay Pride ocuparà també al-
tres entorns i establiments de 
la vila durant cinc dies amb 
concerts, art, balls i desfila-
des de moda.

La Sitges Gay Pride 
arrenca amb un record a 
les víctimes d’Orlando
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Veure com i on es pro-
dueixen els aliments 
que ens arriben a tau-

la, saber com treballen els pa-
gesos, descobrir els productes 
de temporada, visitar hortes, 
vinyes, oliveres, granges, ra-
mats, productors de mel o de 
sidra… Aquest és l’esperit de 
la primera edició de Benvin-
guts a pagès, un cap de set-
mana de portes obertes a unes 
150 explotacions agràries i ra-
maderes arreu de Catalunya, 
amb la complicitat d’uns 200 
restaurants i uns 250 allotja-
ments, que també participen 
a la campanya i que oferiran 
el menú Benvinguts a pagès, 
amb producte de proximitat, 
i paquets especials d’allotja-
ment de cap de setmana.

Anoia
A data de finals de maig, a 
l’Anoia s’han adherit les ex-
plotacions Llegums, Cereals i 
Farines d’Agricultura Ecolò-
gica Josep Mestre, Productes 
Ecològics Puig d’Aguilera i 
Mas Buret-Som Agricultors; 
els restaurants La Fonda del 
Saumell i Restaurant Samun-
tà; i els allotjaments Cal Riba, 
Cal Senyoret, Cal Barrusca i 
Casa Mestres.
Benvinguts a pagès és una 
aposta decidida pel producte 
de proximitat, per posar en 
valor el món rural, pel turis-
me d’interior i pel potencial 
de la gastronomia catalana. 
Una oportunitat per veure 
on neix allò que mengem. A 
moltes comarques, durant el 
cap de setmana, es programen 
activitats complementàries de 
caràcter lúdic i cultural.
Liderat per la Fundació Alícia, 
amb la col·laboració del De-
partament d’Empresa i Co-
neixement, a través de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme, i del 
departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, Benvinguts a pagès 
s’emmarca dins els actes de la 
designació de Catalunya com 
a Regió Europea de la Gastro-
nomia 2016 i de l’Any temàtic 
promocional dedicat a la gas-
tronomia i l’enoturisme, que 
tenen com a objectius posici-
onar el producte agroalimen-
tari local com a exponent sin-

gular del territori i com a base 
d’una cuina que aporta un 
accent particular a la cultura. 
L’objectiu és posicionar Cata-
lunya pels seus productes, la 
seva cuina i com a destinació 
turística enogastronòmica.

Un cap de setmana a mida i 
diferent per a tots els gustos
Benvinguts a pagès és una 
experiència turística diferent 
que permet que cadascú or-
ganitzi el seu cap de setmana 
a mida en qualsevol punt de 
la geografia catalana. A través 
del web www.benvingutsa-
pages.cat, els visitants poden 
consultar les explotacions, 
restaurants i allotjaments que 
participen en la iniciativa, i 
triar quines cases de pagès vo-
len visitar, quantes nits volen 
passar fora, on es volen allot-
jar i on volen reservar el seu 
menú especial de producte de 
proximitat. El web s’actualitza 
de forma permanent per in-
cloure informació i fitxes de 
les explotacions i establiments 
que confirmen la seva parti-
cipació al Benvinguts a pagès 
i que es preveu que, en total, 
siguin gairebé 600.
Benvinguts a pagès s’adreça 
a qualsevol tipus de públic: 
famílies, foodies (al web les 
explotacions estan classifi-
cades per comarques, però 
també per productes), grups 
d’amics, col·lectius diversos… 
Les explotacions faran visites 
gratuïtes el dissabte de 10 del 
matí a 7 de la tarda i el diu-
menge de 10 del matí a 3 de la 

tarda. Divendres i diumenge a 
la tarda diverses explotacions 
també faran visites gratuïtes 
per a grups que hagin fet re-
serva prèvia contactant direc-
tament amb la casa.
Les visites duraran aproxima-
dament una mitja hora i no 
caldrà reservar amb antelació 
l’horari d’arribada (tot i que 
es recomana fer-ho si es tracta 
de grups molt nombrosos). La 
majoria de cases, després de la 
visita, oferiran un petit tast 
amb els productes que es fa-
cin a la masia o explotació i, a
més, tindran una zona de ven-
da per als visitants que vul-
guin comprar aquell producte 
directament en origen, de la 
mà dels seus productors.
Cada explotació participant 
comptarà amb elements de 
senyalització per situar en zo-
nes estratègiques i per facilitar 
al màxim l’arribada dels visi-
tants a la casa. I a través del 
web també es podrà consultar 
la localització i les coordenades.
Els organitzadors han reiterat 

la seva voluntat que Benvin-
guts a pagès debuti amb èxit i 
que es consolidi en el progra-
ma d’esdeveniments anuals 
a Catalunya. Un dels valors 
específics d’aquest projecte 
és que suma paisatge, gastro-
nomia, producte i experièn-
cia i que la seva àmplia oferta 
geogràfica, amb presència a 
totes les comarques, permet 
arribar a tot tipus de públic: 
tant aquells qui busquin una 
escapada diferent i original 
a l’altra punta de Catalunya, 
com aquells qui prefereixin 
una activitat a prop de casa 
seva.

Un projecte amb i per al ter-
ritori
Benvinguts a pagès s’ha con-
vertit en realitat gràcies a la 
confiança que li han dipositat 
administracions però també 
el sector primari i el de serveis, 
que s’han abocat en la partici-
pació i preparació de la inici-
ativa. Unes 500 explotacions, 
restaurants i allotjaments, un 
delegat a cada comarca per 
coordinar el procés, treball 
conjunt i transversal entre 
diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya, la 
Fundació Alícia, els diferents 
patronats de turisme de les 
Diputacions i els Consells 
Comarcals. Benvinguts s’ha 
definit ja com un “projecte de 
país”, que ha estat pensat amb 
i per al territori, per desestaci-

La pagesia de l’Anoia obre les seves portes per ensenyar 
com i on es produeix allò que mengem
El cap de setmana del 17, 18 i 19 de juny, explotacions agràries, restaurants i allotjaments rurals participaran a la primera 
edició de Benvinguts a pagès

onalitzar i redistribuir el flux 
turístic i per dotar de nova 
oferta totes les comarques ca-
talanes.
Els darrers mesos, des de l’or-
ganització s’ha treballat en la 
preparació i coordinació del 
Benvinguts i també molt es-
pecialment en la formació i 
el treball conjunt de totes les 
explotacions i establiments 
que hi participen, per acon-
seguir una oferta de qualitat, 
preparada i que satisfaci les 
expectatives dels visitants. En 
definitiva, Benvinguts a pagès 
és una proposta lúdica i turís-
tica a l’entorn del producte i 
l’àmbit rural. Un projecte del 
territori i per al territori.

Catalunya, Regió Europea de 
la Gastronomia 2016
La cuina catalana s’ha conver-
tit en un model gastronòmic 
a seguir. El món culinari ha 
girat la mirada cap als nos-
tres fogons. Així ho acredita 
el guardó que ha rebut Cata-
lunya com a Regió Europea 
de la Gastronomia 2016. La 
distinció vol destacar les di-
ferents cultures alimentàries 
europees, estendre l’educació 
per a una alimentació salu-
dable i sostenible, fomentar 
la innovació gastronòmica i 
contribuir a una millor quali-
tat de vida de les persones.
Catalunya Regió Europea de 
la Gastronomia 2016, en el 
qual s’emmarca Benvinguts a 
pagès, té com a objectius po-
sicionar el producte agroali-
mentari local com a exponent 
singular del territori i com a
base d’una cuina que aporta 
un accent particular a la cul-
tura; posicionar Catalunya 
pels seus productes, la seva 
cuina i com a destinació turís-
tica enogastronòmica.

S’oferiran visites gra-
tuïtes a explotacions 
agrícoles, ramaderes 
i elaboradors en una 

acció que serà conjunta 
a tot el país
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C om cada any la revetlla 
de Sant Joan se celebra 
al municipi d’Òdena, i 

com és tradició, pel seu pas pel 
municipi hi passar la Flama 
del Canigó que acaba arribant 
a Igualada. És previst que pas-
si per Òdena a les 19 h.
El lloc de concentració serà la 
Plaça Major. La Flama s’ani-
rà a recollir a Igualada on un 
grup de voluntariat la recolli-
ran i aniran corrent en relleus 
per encendre la foguera del 
Parc de la Font.
La inscripció es fa a l’Espai 
Jove. Hi haurà samarretes i 
medalles per a tots els parti-
cipants.
I a les 21 h, al Parc de la Font 
hi haurà l’Exposició dels di-
buixos del concurs “Què cre-
maries del món?”. Es poden 
trobar les bases del concurs 
a la web  www.odena.cat.  Un 

cop donat el veredicte del ju-
rat, els treballs presentats es 
cremaran a la foguera.
I per acabar d’arrodonir la 
revetlla hi haurà sopar popu-
lar al mateix Parc de la Font a 
partir de les 21.30 h. Hi hau-
rà música ambient i més tard 
ball de revetlla amb discoteca 
mòbil. La idea és que tothom 
es porti el sopar de casa per 
celebrar la revetlla de Sant 
Joan plegats.
Hi haurà taules i cadires i 
l’Ajuntament d’Òdena, que 
és qui ho organitza, també hi 
posarà coca i cava per a tot-
hom.
En cas de voler fer fogueres, 
cal demanar permís a l’Ajun-
tament, en horari d’oficina.
D’altra banda, al Casal d’Avis 
d’Òdena també se celebrarà la 
revetalla amb un sopar, a par-
tir de les 21.30 h i més tard hi 
haurà ball de revetlla amb el 
músic Santané.

La revetlla de Sant Joan 
a Òdena

ÒDENA / LA VEU 

A quest dissabte s’inau-
gura la temporada 
d’estiu de la piscina 

d’Òdena amb una jornada de 
portes obertes amb l’entrada 
gratuïta per a tothom. El ca-
lendari d’obertura de les ins-
tal·lacions anirà del dissabte 
18 de juny al diumenge 4 de 
setembre i l’horari serà de 11h 
del matí a les 8h de la tarda.
Enguany els usuaris de la pis-
cina podran veure noves re-
formes i millores que s’han 
dut a terme en aquest equipa-
ment municipal. Entre altres, 
s’ha anivellat el paviment de 
tot el recinte per evitar estan-
caments d’aigua i possibles 
relliscades i s’han fet arran-
jaments al pàrquing que han 
permès augmentar les places 
de vehicles i millorar la pavi-
mentació. Pel que fa a la cafe-
teria, s’ha canviat el sostre, el 
terra i la instal·lació elèctrica, 
però la millora més visible és 
el cobert que s’ha construït a 
la Terrassa per a guanyar un 
gran espai d’ombra al recinte. 
Pel que fa a la part més tècni-
ca i de manteniment habitual, 
s’ha pintat el recinte, s’ha fet 
la corresponent neteja de fons 
i s’han fet arranjaments a la 
gespa.
L’entrada ordinària a la pis-
cina té un cost de 3,50 euros, 

els dies laborables i de 5,00 
euros els festius. Per als nens 
i nenes de 6 a 16 anys el preu 
és de 2,35 euros i els menors 
de 6 anys i majors de 60 anys 
l’entrada és gratuïta. A més, 
hi ha la possibilitat de carnet 
de temporada individual o fa-
miliar a preu més reduït. Per 
a més informació podeu con-
sultar les tarifes a la web de 
l’Ajuntament.
El regidor d’esports, Valentín 

Aquest cap de setmana obre portes la 
piscina d’Òdena

Robles, explica que enguany 
s’han revisat les tarifes i co-
menta que “hem fet una com-
parativa amb la resta de mu-
nicipis de la comarca i les hem 
equiparat. És cert que alguns 
serveis han vist incrementat el 
seu preu però en altres seguim 
sent els més econòmics de la 
comarca” i afegeix que “el ser-
vei de piscina és deficitari i no 
ens podíem permetre seguir 
amb unes tarifes tan reduïdes”.

ÒDENA / LA VEU 

E l proper dimecres 22 de 
juny es durà a terme un 
altre taller anomenat 

Pintem amb el cos, dins de 
l’activitat anomenada Espai 
familiar, que es duu a terme a 
la Llar d’infants L’Avió de pa-
per del Pla de la Masia d’Òde-
na ubicada al carrer Aurora 
s/n.
L’activitat començarà a les 10 h i 
va adreçada a menuts de 0 fins 

a 3 anys amb l’objectiu de des-
cobrir les parts del nostre cos 
a través de la pintura i d’una 
forma divertida. La pintura 
anirà adreçada als infants i cal 
que portin roba que es pugui 
embrutar.
Pel que fa a les inscripci-
ons, podeu fer-les de dilluns 
a divendres de les 17.30-
19.30 h trucant al telèfon 93 
8017434, extensió 1007 o bé 
a través del correu electrònic 
vsoonius82@gmail.com.

Taller Pintem amb el cos 
a la Llar d’infants l’Avió 
de paper d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

Aquest divendres 17 de juny 
els alumnes de 6è de l’Escola 
Castell d’Òdena celebraran el 
final de curs amb la represen-
tació de dues obres de teatre, 
una representada pels alum-
nes de 6è A, a les 18 h, i l’altra 
a les 19 h, que anirà a càrrec 
dels alumnes de 6è B. Amdu-

es obres es representaran al 
Teatre centre Unió Agrícola 
(Avinguda Manresa, 103).
La primera obra teatral duu 
el nom de “La clínica dels 
embolics” i la segona s’ano-
mena “Un follet a l’internat”, 
ambdues de l’autora Adelai-
da Frias. 
La direcció va a càrrec de 
la Xus Cruz. Aquesta fes-

Teatre escolar dels alumnes de 6è 
de l’Escola Castell d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

Avui divendres a les 21 h, a la 
capella de sant Miquel d’Òde-
na,situada al Passeig de sant 
Miquel s/n, té lloc el primer 

ES VEN
LLICÈNCIA 

DE TAXI
Per jubilació

Amb vehicle inclòs
(30 mesos d’antiguitat)

Tel. 630 154 124

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

dels concerts d’aquest cicle 
amb el grup  Amants de Lulú, 
que és integrat per: Pep Mas-
sana (violí i veu), Ulrike Kaese 
(violí i veu) i per Adrià Bon-
joch (guitarra i veu).

ta teatral és organitza-
da des de l’Escola Castell 
d’Òdena i rep el suport de 
l’Ajuntament d’Òdena.

Comença el Cicle de 
Concerts amb Amants 
de Lulú a Òdena
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Ò dena Village obre 
portes la setmana 
que ve amb l’objec-

tiu d’acollir esportistes, grups 
escolars, empreses i particu-
lars que vulguin gaudir de 
l’esport i la natura en un en-
torn privilegiat. En total, més 
de 14 hectàrees, ubicades al 
terme municipal d’Òdena. És 
un espai emplaçat al mig del 
bosc amb vegetació diversa i 
amb circuits condicionats per 
a practicar diferents esports a 
l’aire lliure.
L’edifici que acull el punt d’in-
formació, les aules i els vestu-
aris està finalment enllestit i 
preparat per a ser inaugurat el 
pròxim dilluns dia 20. Es trac-
ta d’un espai edificat perfec-
tament integrat en la natura 
que té l’objectiu d’acollir a es-
portistes i amants de la natura 
perquè gaudeixin, aprenguin i 
practiquin esport. 
Òdena Village està pensat per 
a esportistes però també per a 
grups escolars, trobades d’em-
presaris, concentracions de 
treballadors, famílies, clubs 

esportius... en definitiva, és un 
espai on practicar activitats 
outdoor i de formació relacio-
nades amb l’esport i la natura.
El centre acollirà des de grans 
curses fins a activitats fetes a 
mida per a grups més reduïts. 
És un espai ideal per al lleure 
i la formació de l’esport i la 
natura. Disposa d’una zona 
d’acampada amb tendes de 
campanya per a grups infan-
tils, zones de descans, mira-
dors, una gran àrea de des-
cans a l’aire lliure amb taules 
i cadires, una petita granja 

Obre portes el centre d’esport i natura 
Òdena Village

amb animals i rucs per a fer 
passejades, un pàrquing amb 
capacitat per a 100 vehicles, i 
sobretot corriols i circuits per 
a practicar running, bike o tu-
risme eqüestre.
Òdena Village és una iniciati-
va privada que té com a objec-
tiu potenciar l’esport a l’aire 
lliure i combinar-lo amb altres 
activitats de natura i benestar.  
El seu responsable, Josep Ca-
sanovas, es mostra impacient 
per inaugurar el centre. Se-
gons Casanovas “ja ha arribat 
el moment de poder gaudir de 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l Departament de Cul-
tura, a través de l’Agèn-
cia Catalana del Patri-

moni Cultural, i l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt han 
signat aquest matí un acord 
que regula la gestió compar-
tida del Castell de Claramunt, 
que és de titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, per tal 
de coordinar i millorar-ne la 
seva gestió.
En concret, l’acord articula 
mesures específiques relatives 
al manteniment, rehabilitació 
i conservació del monument 
així com assessorament i su-
port tècnic i museogràfic per 
part de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural a l’Ajun-
tament  de la Pobla de Clara-
munt per tal de millorar l’ús 
públic del castell i, molt es-
pecialment, en els programes 
de difusió, atenció al visitant, 
activitats escolars i culturals i 
de promoció. Alguns dels as-

pectes previstos en el conveni 
són l’ampliació dels horaris 
d’obertura i ofertes als visi-
tants, projectes pedagògics 
específics destinats a la co-
munitat educativa i al públic 
familiar, la dinamització con-
junta i el foment del turisme 
cultural de totes les activitats 
que es portin a terme al castell.
Per a les dues institucions “el 
conveni és el resultat d’un 
procés de col·laboració” que es 
manté “des de l’any 1996 amb 
l’objectiu d’adoptar un model 
de gestió de proximitat que 
permeti fer una gestió més efi-
cient del recursos, dinamitzi 
el territori i permeti desenvo-
lupar estratègies conjuntes de 
turisme cultural”. La voluntat 
de l’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural i de l’Ajunta-

ment és augmentar el nombre 
de visitants i impulsar accions 
que contribueixin a la preser-
vació i divulgació d’aquest pa-
trimoni monumental.
 

El departament de Cultura i l’Ajuntament de la Pobla de Clara-
munt signen un conveni per a la gestió compartida del Castell 

L’acord formalitza la 
col·laboració que man-
tenen les dues institu-
cions des de l’any 1996 

Castell de Claramunt
Aquesta fortalesa data  del se-
gle X i forma part del patri-
moni de la Generalitat de Ca-
talunya. És un dels deu millors 
castells de frontera del nostre 

país i el millor de la comarca 
de l’Anoia. S’hi han realitzat 
diverses obres de restauració 
que l’han convertit en una 
veritable meravella històrica i 
arquitectònica.
 

l’entorn i fer d’Òdena Village 
la casa de tots els amants de 
l’esport i la natura”.
A l’acte d’inauguració estan 
convidats autoritats, premsa i 
veïns. Pel mes de setembre està 
previst l’organització d’una 
jornada de portes obertes i les 
presentacions oficials per als 
clients del sector. Les perso-
nes i/o empreses interessades 
en rebre informació sobre els 
serveis d’Òdena Village o con-
tractar una visita poden adre-
çar-se al telèfon  649992255.

ÒDENA / LA VEU 

El diumenge 19 de juny arri-
ba la primera festa dels barris 
d’Òdena i a la vegada la 36a 
Festa del Raval d’Aguilera i 
Sant Bernabé. La programa-
ció, que serà gratuïta excepte 
el dinar de veïns es durà a ter-
me a l’era de cal Masachs (al 
raval).
La programació prevista és la 
següent:
-10.00 h Missa de campanya 
oficiada per Mossèn Eduard 
Flores, vicari de la Parròquia 
de sant Pere Apòstol i cantada 
per l’Agrupació Coral la Llàn-
tia, Creu de Sant Jordi 2011 de 
la Generalitat de Catalunya.
En acabar hi haurà coca i cava 
per a tothom.
10.45 h Tirades lliures de bit-
lles catalanes 
11.30 h Espectacle “Cacau de 
contes” amb el grup De Par-
randa
14.00 h Dinar de veïns
La Festa l’organitza l’Associa-
ció de Veïns del Raval d’Agui-
lera i rep el suport de l’Ajunta-
ment d’Òdena

Arriba la 36a Festa 
del Raval d’Aguile-
ra i Sant Bernabé 
d’Òdena

Moment de la signatura del convenir al Castell.
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Dijous 23 de juny 
23,30H. BALL DE REVETLLA AMB L’ORQUESTRA    
               NUEVA ALASKA
LLOC: RECINTE TORRESPORT 
PREU: 7 EUROS

Divendres 24 de juny
19,30H. SARDANES AMB LA COBLA CATÀNIA
LLOC: PL. DE L’ESGLÉSIA

23H. BALL AMB L’ORQUESTA DE VERSIONS 
         LA BANDA DEL COCHE ROJO
LLOC: RECINTE TORRESPORT

Dissabte 25 de juny
11 A 14H BIG SPLASH INFLABLE REFRESCANT
LLOC: PARC DEL MIL·LENI

14:30H DINAR POPULAR
LLOC: RECINTE TORRESPORT
PREU: 9,50€

18H. GIMCANA FAMILAR
LLOC: RECINTE TORRESPORT

Dissabte 25 de juny
23H. BALL AMB L’ORQUESTA LIBERTY
LLOC: TORRESPORT

24H NIT JOVE AMB ELS GRUPS
PRIMO ZON Y LOS CULPABLES DE TODO
LA SÉPTIMA TRASTADA
BIRUJI
DJ JOAN SAUS
DJ EDÉN ARJONA
LLOC: PARC DEL MIL·LENI

Diumenge 26 de juny
12H.  MAR D’ESCUMA
LLOC: PARC DEL MIL·LENI

19,30H. FI DE FESTA AMB LES HAVANERES 
AMB PORT VELL
LLOC: RECINTE TORRESPORT
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MONTBUI / LA VEU 

Dilluns passat al matí 
va tenir lloc a Mont-
bui la I Cadena Hu-

mana i Solidària d’Aliments, 
sota el lema “Units per Aju-
dar-nos”, la qual va comptar 
amb una participació de més 
de 1.000 persones i que va 
permetre recollir 1.500 quilos 
d’aliments no peribles. 
L’activitat va ser organitza-
da per l’entitat “Artesanas de 
Corazón” i per l’Ajuntament 
de Montbui, i va consistir en 
la formació de dues cadenes 
humanes, amb inici a les es-
coles Garcia Lorca i Antoni 
Gaudí, passant pel Boule-
vard, i arribant fins a la seu de 
MontSocial, on està el local 
de recepció del Banc dels Ali-
ments de Montbui. Alumnes 
de les escoles montbuienques 
i de l’Institut Montbui, edu-
cadores de les llars d’infants, 
mestres de les escoles, profes-
sors de l’Institut, persones de 
diferents entitats del munici-
pi com el Club Petanca Mont-

bui, el Casal de la Gent Gran, 
el Grup de Dones Nour, van 
col·laborar per dur a terme 
la cadena humana i solidària, 
que va anar traslladant els 
aliments recollits a les escoles 
durant la setmana anterior 
fins el local de MontSocial. 
Entre els productes més reco-
llits cal destacar llet, cereals, 
galetes, llaunes en conserva, i 
molts d’altres. L’objectiu de la 
Cadena Humana i Solidària 
era recollir el màxim nom-

Més d’un miler de persones van par-
ticipar a la primera cadena humana i 
solidària d’aliments de Montbui

bre d’aliments per aconseguir 
que el Banc dels Aliments de 
Montbui disposi de reserves 
durant els mesos d’estiu.
Diferents persones d’es-
tabliments comercials de 
Montbui van col·laborar en 
aquesta jornada solidària, i la 
Policia Local de Montbui va 
coordinar la logística en tot 
moment i va fer possible la 
realització de l’activitat sense 
provocar interrupcions en el 
trànsit rodat. 

MONTBUI / LA VEU 

Amb les primeres ca-
lors, encara primave-
rals, ha obert portes 

la piscina d’estiu de Montbui, 
un dels equipaments preferits 
per molts montbuiencs i ano-
iencs per combatre la calor. 
El servei, gestionat per l’em-
presa Bàsic Ona Natació, va 
obrir portes dissabte passat i 
obrirà diàriament fins el pro-
per mes de setembre. Durant 
els primers dies la piscina ha 
tingut una afluència de públic 
desigual, i s’espera que aques-
ta vagi en augment a mesura 
que s’acosti el període vaca-
cional, arribant al seu punt 
àlgid al mes de juliol, tradi-
cionalment el mes en què la 
piscina d’estiu té més usuaris.
La piscina de Montbui obre 
diàriament entre les 11 del 
matí i les vuit del vespre. 
A l’espai aquàtic d’estiu de 
Montbui es duran a terme, 
activitats complementàries 
com cursets de natació, jor-

nades solidàries (Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple el 10 de 
juliol), diferents competici-
ons esportives, activitats juve-
nils, banys nocturns a la pis-
cina, cinema a la fresca, etc. 
Tammateix, la piscina d’estiu 

La piscina d’estiu de Montbui 
ha començat la temporada

montbuienca també serà un 
dels espais de referència per 
als infants dels diferents ca-
sals d’estiu i esplais que es du-
ran a terme durant la darrera 
setmana de juny i tot el mes 
de juliol en el municipi.

MONTBUI / LA VEU 

Amb sortida i arribada 
al Nucli Antic mont-
buienc  es durà a ter-

me aquest proper diumenge la 
Trail Tres Municipis, competi-
ció que combina la cursa-trail 
amb la caminada entre els 
municipis de Montbui (Nu-
cli Antic), Orpí i Miralles. Hi 
haurà una prova llarga (trail) 
de 23 quilòmetres, una cursa 
cursa de 8 quilòmetres i tam-
bé una caminada de 8 quilò-
metres. La cursa llarga donarà 
inici a les 9 del matí, des del 
CE Les Moreres. La cursa de 8 
quilòmetres i la caminada co-

mençaran 10 minuts després. 
Els paratges pels quals passa-
ran els corredors són alguns 
dels espais de més bellesa na-
tural de la Vall de La Tossa. Cal 
destacar que es passarà per in-
drets exigents com el Coll de 
la Portella, i per alguns dels 
espais amb més valor natural  
paisatgístic dels termes muni-
cipals de Montbui, Miralles i 
Orpí. 
L’activitat és organitzada pel 
Club Corredors 3 Municipis. 
Trobareu més informació so-
bre l’activitat a la pàgina web  
HYPERLINK “http://www.
cursa3municipis.com” 
www.cursa3municipis.com

Aquest diumenge es 
celebra la “Cursa tres 
municipis”

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dimarts va començar 
a la Biblioteca Mont-Àgora 
l’activitat “5 poemes, 5 can-
çons”, cicle temàtic de po-
esia. Aquest curs-taller, de 
tres sessions, serà un breu 
recorregut per la història de 
la poesia catalana, i se cen-
trarà, també, en les figures de 
quatre autors emblemàtics: 

Guillem de Berguedà, Ausi-
às March, Jacint Verdaguer i 
Joan Maragall.
El cicle anirà a càrrec de 
Montserrat Farrés, llicenci-
ada en filologia i dinamit-
zadora de diversos clubs de 
lectura de les biblioteques 
de la comarca. Les dues ses-
sions que falten es duran els 
dimarts 21 i 28 de juny. 

Ha començat “5 poemes, 
5 cançons”: cicle temàtic 
de poesia a la Biblioteca

MONTBUI / LA VEU 

Amb Durant aquesta set-
mana s’ha repartit pels dife-
rents domicilis montbuiencs 
l’agenda d’estiu, editada per 
l’Ajuntament montbuienc, 
i on s’avancen i es recullen 
les activitats previstes per als 
mesos estiuencs en el munici-
pi. Aquesta agenda trimestral 
té com a objectiu avançar les 
propostes que es duran a ter-
me fins el proper mes de se-
tembre en el municipi. 
En aquesta agenda es recu-
llen les diferents activitats 
culturals, festives i de lleure 
que es faran a Montbui. Les 
principals festes del municipi 

L’Ajuntament ha editat 
l’agenda d’estiu

es duran a terme durant els 
propers mesos (la Festa Ma-
jor, enguany del 22 al 24 de 
juliol), les festes als nuclis del 
Saió i Coll del Guix (30-31 de 
juliol), la Mallola (3-4 de se-
tembre)...També es recullen 
les activitats culturals que es 
duran a terme a Mont-Àgora 
–especialment a la Biblioteca- 
i es fa un avançament de les 
propostes juvenils que es faran 
durant el mes de juliol. També 
s’hi inclouen activitats espor-
tives i solidàries, com la jorna-
da del “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple”, que es realitzarà a la 
piscina de Montbui –i a la ma-
joria de piscines catalanes- el 
proper diumenge 10 de juliol.
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MONTBUI / LA VEU 

A quest proper dissab-
te a partir de les 8 del 
vespre tindrà lloc a 

l’ermita de La Tossa de Mont-
bui l’espectacle músico-tea-
tral “Entre Jazmines y Rosas”. 
L’espectacle, dirigit per Diego 
Paqué, està organitzat pel Con-
sorci La Tossa i pel Restaurant 
La Tossa. L’activitat té un preu 
de 10 euros, amb descompte 
del 50 per cent del preu de l’en-
trada per a aquells espectadors 

Diego Paqué porta “Entre jazmines y 
rosas” a l’ermita de la Tossa

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’escola Maria Borés de 
la Pobla de Claramunt 
viurà, el dissabte 18 de 

juny, la festa de fi de curs. Una 
actuació, en què participaran 
tots els alumnes del centre, i 
un sopar seran els actes més 
destacats d’aquesta proposta 
festiva, que s’organitza des de 
l’escola i l’Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes (AMPA).
Les activitats s’iniciaran a les 
7 de la tarda al pati del centre 
educatiu. Els alumnes sorti-
ran a l’escenari per interpretar 
diverses coreografies, amb el 
títols següents: “Els Barrufets, 
l’inspector Gadget, Heidi i un 
llop”, educació infantil; “Un 
mar de pirates”, primer; “El 
despertar de la granja”, segon; 
“Superhéroes”, tercer A; “De 
vacances”, tercer B; “Paraules”, 
quart; “Show talent”, cinquè, i 
“Sax”, sisè. Després de l’actu-
ació, l’AMPA obsequiarà els 
alumnes amb una ampolla 

d’aigua i un regal.
A les 9 del vespre, l’associació 
organitzarà un sopar de sarró, 
que consisteix en què cadascú 
es porta el seu menjar. Mentre 
es fa l’àpat, els nens i les ne-
nes podran passar una bona 
estona amb uns inflables, cars 
i un circuit amb bicicletes de 
balance bike. Després l’AM-
PA farà un sorteig de regals. 
Aquestes activitats compten 
amb el suport de l’Ajunta-
ment.
El darrer dia del curs 2015-
2016, el dimarts 21 de juny, al 
matí, els nens i les nenes po-
dran gaudir d’uns inflables i 
d’uns jocs gegants. També es 
farà la Festa dels Colors, que 
consistirà en utilitzar pig-
ments naturals de colors que 
es llançaran a l’aire mentre els 
alumnes ballen al ritme de la 
música. D’aquesta manera, els 
estudiants celebraran l’inici de 
les vacances d’estiu. També es 
repartirà un gelat per a cada 
nen i nena.

Festa de fi de curs a 
l’escola Maria Borés de 
la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

U nes 150 puntaires, 
procedents de dife-
rents localitats catala-

nes, van participar, el diumen-
ge 12 de juny, a la trobada que 
es va fer a la Pobla de Clara-
munt. Aquesta activitat, que 
va arribar a la setzena edició, 
la van organitzar l’Associació 
de Puntaires i la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.
Les poblacions i les entitats de 
procedència de les puntaires 
van ser: Horta i Hostafrancs 
(Barcelona), Gironella, l’Hos-
pitalet de Llobregat, Sant Pere 
de Riudebitlles, Verdú, Avinyó, 
Sant Llorenç d’Hortons, el Prat 
de Llobregat, Sant Feliu de Llo-
bregat, Vilanova de Bellpuig, 
Puntaires de l’Anoia, Òdena, 
Masquefa, Vallbona d’Ano-
ia, Capellades, Calaf, Olesa de 
Montserrat, Sant Antolí, Cube-
lles, Palau d’Anglesola, Tàrrega 
i la Pobla de Claramunt. 

A l’entorn del nucli antic, a la 
plaça de l’Església i al carrer 
Major, cap a les 10 del matí, 
les puntaires participants van 
col·locar els seus coixins i van 
començar a fer puntes, després 
d’haver esmorzat. Era molt en-
tretingut anar taula per taula 
i veure com treballaven, amb 
paciència. Cap a la 1 del migdia 
es va fer un sorteig de regals, 
cedits per l’entitat organitza-
dora, i, a continuació, es van 

fer, com en altres edicions, di-
ferents reconeixements.
Es va fer un reconeixement al 
puntaire més jove de la troba-
da, que va ser el Dídac Martí, 
de 6 anys, de Verdú. El regal li 
va lliurar la regidora de Ben-
estar Social, Carme Vallès. A 
continuació, es va obsequiar 
la puntaire més gran de fora, 
que va ser l’Antònia Queralt, 
de 86 anys, també de Verdú, i el 
regal li va lliurar la regidora de 
Cultura, Esther Touriñán. I per 
finalitzar, es va fer un reconei-
xement a la puntaire més gran 
de la Pobla de Claramunt, que 
va ser la Rosa Valls, de 87 anys. 
El present li va lliurar l’alcalde, 
Santi Broch.
Abans de fer els reconeixe-
ment, l’alcalde va adreçar unes 
paraules a tots els presents a la 
trobada i els va convidar a tor-
nar l’any vinent. Finalment, es 
va donar un record d’aquesta 
setzena trobada a totes les pun-
taires participants. 

Unes 150 puntaires participen a la 
setzena trobada de la Pobla

que sopin en el restaurant. 
Cal destacar que a l’especta-
cle “Entre Jazmines y Rosas” 
hi conflueixen la literatura, els 
sons digitals, imatges pictòri-
ques i àudiovisuals...Es tracta 
d’un espectacle molt complet 
i diferent, amb la direcció d’un 
artista pluridisciplinar com és 
Diego Paqué. L’acompanyen 
en aquest projecte Laia Casas 
(creació i projeccions), David 
Pozón (pintura), Llorenç Peris 
a la interpretació musical i Le-
onor Paqué (textos). 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
viurà, del dimecres 
15 al diumenge 19 de 

juny, la Setmana de la Joven-
tut, que arribarà a la cator-
zena edició i que organitza 
l’Associació Cultural Barru-
fet Roig. Un campionat de 
bubble football o una puja-
da de caixes són dues de les 
noves propostes que es por-
taran a terme, combinades 
amb d’altres que es mante-
nen d’anys anteriors, com el 
correbars.
El programa d’activitats 
s’obrirà el dimecres 15 de 
juny amb un campionat de 
voleibol, que tindrà lloc a 
partir de les 4 de la tarda al 
parc de Sant Galderic. El di-
jous 16 de juny, a les 6 de la 
tarda al camp de futbol del 
Pas Blau, es disputarà un 
campionat de bubble foot-
ball, que consisteix en un 
partit de futbol en què els 
jugadors van recoberts amb 

unes bombolles de plàstic. 
Per al mateix dia, a 2/4 d’11 
de la nit a la piscina munici-
pal, s’ha programat una acti-
vitat amb el títol micro obert, 
que consistirà en què la gent 
pugi a l’escenari a interpretar, 
per exemple, una peça musi-
cal o a explicar un acudit. 
El divendres 17 de juny, a 2/4 
de 8 del vespre, hi haurà un 
dels actes que ja s’ha conver-
tit en una tradició de la Set-
mana de la Joventut, el cor-
rebars. La sortida es farà des 
del parc del Mil·lenari i es 
recorreran els diferents bars 
del municipi. A les 12 de la 
nit, al parc de Sant Galderic, 
es farà una de les activitats 
més destacades d’aquesta ca-
torzena edició, el concert amb 
els grups Veslatxuclant, Hotel 
Cochambre i Insershow.
Per al dissabte 18 de juny hi 
haurà una altra de les no-
vetats d’aquestes jornades 
dedicades als joves. Es trac-
tarà d’una pujada de caixes, 
que tindrà lloc a partir de les 

6 de la tarda a la plaça dels 
Països Catalans. L’activitat 
consistirà en anar col·locant 
caixes de cervesa i aguan-
tar-s’hi a sobre. A les 12 de la 
nit, al parc de Sant Galderic, 
hi haurà un concert amb els 
grups Anything, Herencia 
de Baco, King Fieras i Biru-
ji. Aquesta proposta també és 
una novetat.
I la catorzena Setmana de la 
Joventut es tancarà el diu-
menge 19 de juny. A les 2 del 
migdia a la plaça dels Països 
Catalans, hi haurà un dinar 
i un bingo, que començarà a 
2/4 de 4 de la tarda. Aquest 
acte també ha canviat de for-
mat, ja que en les edicions 
anteriors es feia un sopar. I 
per acabar, a les 8 del vespre a 
la mateixa plaça, hi haurà un 
monòleg amb el David Sas, 
un acte que també és una no-
vetat.
La Setmana de la Joventut 
d’enguany compta amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment i d’AR-Manel López. 

La Pobla es prepara per viure una Set-
mana de la Joventut plena de novetats

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l vestíbul del Centre 
Polivalent Can Papas-
seit s’omplirà de re-

cords entranyables per a mol-
tes famílies a partir d’aquest 
dissabte. No són retalls d’his-
tòria molt antics, els més vells 
només tenen 10 anys, però 
formen part de la vida dels 
més petits de casa i potser pre-
cisament per això tenen un 
valor major. És tracta d’una 
exposició que recull les vivèn-
cies dels 10 anys de la llar d’In-
fants vilanovina El Molinet 
que celebra, aquest curs, el 10è 
aniversari. 
La inauguració serà a les 11 
del migdia amb els parlaments 
de les autoritats i un refrigeri, 
i tot seguit, cap a les 12 l’Ajun-
tament ha programat un es-
pectacle infantil a la plaça de 
Can Papasseit, a càrrec de Jor-
di Tonietti.
Durant dues setmanes, el veï-
nat podrà veure aquesta mos-

tra que vol servir per fer un 
repàs al treball de la llar en 
aquesta primera dècada; re-
cull fotografies amb les famí-
lies, l’evolució metodològica 
que ha experimentat la llar, les 
festes populars, experiències 
pedagògiques que s’hi porten 
a terme o els serveis que s’ofe-
reixen, com ara l’espai famili-
ar, que va donar origen a l’ac-
tual Espai nadó.
L’equip directiu l’ha preparat 
amb molta il·lusió i segons 
ens explicava la directora de 
la llar, Cristina Segura, dissab-
te esperen poder compartir la 
celebració amb moltes perso-
nes que han format part de 
la història del centre; des dels 
exalumnes amb les seves fa-
mílies, altres equips educatius 
del municipi i també amb les 
entitats vilanovines, perquè 
des de la llar se senten també 
part del teixit social i cultural. 
La mostra es podrà veure al 
vestíbul de Can Papasseit fins 
el 3 de juliol.

El Molinet celebra el 10è 
aniversari i recull les vi-
vències en una exposició
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A quest passat diumen-
ge la Colla Excur-
sionista va fer una 

sortida, tranquil·la però molt 
bonica, entre mar i muntanya. 
Ja a tocar de l’estiu, va ser per 
a molts, la primera sortida de 
platja. Uns 40 caminaires va 
sortir des de Vilanova amb 
autocar a les 7 del matí per 
anar fins a Sitges des d’on van 
començar l’excursió a peu, en 
direcció a Cubelles. 
La ruta començava a l’interior 
de Sitges i després es van en-
dinsar en el bosc per on van 
fer pràcticament la meitat del 
camí. Com explica la cronista, 
Francesca Cullerés portaven 
un pas tranquil que els per-
metia anar xerrant i comen-
tant amb els companys. Un 
cop a Vilanova i la Geltrú van 
esmorzar i fer un cafè per con-
tinuar la ruta.
Resseguint la costa, vorejant 
cales i platges, encara que esta-
va ennuvolat, els excursionis-
tes van poder fer parada per 

prendre el sol o senzillament 
per caminar per la sorra. I arri-
bats a Cubelles, el sol ha havia 
sortit i van buscar una bona 
ombra sota els pins per dinar; 
fins i tot, com explica Cullerés 
“alguns companys van a fer, en 
un dels diversos restaurants de 
la zona, un dinar de forquilla 
i ganivet”. Després van tenir 
temps per fer-se una remulla-
da i prendre el sol.
Des de la colla han agraït 
aquesta bonica sortida als vo-
cals Julio Abad, Josep Balada, 
Marce Grados i Francesca Cu-
llerés.
El dia 25 de juny faran una 
nova excursió per fer El Camí 
Antic de Tort (als Pallars So-
birà). Sortiran a les 6 del matí 
i tornaran aproximadament a 
les 21h.
Les inscripcions es poden fer 
tots els dilluns i dijous de la 
setmana de l’excursió, de les 
set a dos quarts de nou del 
vespre, a la seu social. Els socis 
poden fer la reserva telefòni-
cament o per correu electrò-
nic a: cevcami@hotmail.com i 
93 803 43 88. 

La Colla fa una excursió 
per la costa de Sitges a 
Cubelles

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures 
urgents per a afron-

tar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa 
energètica ha donat eines als 
Ajuntaments per fer front 
als desnonaments, als talls 
de subministraments i per 
mobilitzar l’habitatge buit 
durant els últims 9 mesos. 
El recurs amb suspensió del 
Govern del PP però, ha dei-
xat sense cobertura legal 
l’obligatorietat dels grans te-
nidors d’habitatge, com són 
les entitats bancàries, d’oferir 
un lloguer social, així com la 
mobilització d’habitatge buit 
a través de la cessió obligatò-
ria, entre d’altres. 
La PAH ha començat a reu-
nir-se amb els ajuntaments 
de la comarca, per presen-
tar-los el document “Pro-
posta d’Actuacions urgents i 
coordinades pel dret a l’ha-
bitatge i els subministra-
ments”, que recull les accions 
que els Ajuntaments haurien 
d’aplicar de forma coordina-
da, amb urgència i de forma 
prioritària per donar respos-
ta a les situacions de pèrdua 
d’habitatge i pobresa energè-
tica.
La PAH Anoia es va reunir 
amb l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí el passat mes de 
maig i van repassar tot un se-
guit de mesures urgents i im-
prescindibles. A la reunió hi 
van participar els membres 
del govern i també de la res-
ta de formacions polítiques 
amb representació al consis-
tori a excepció de Veïns amb 
Veu. La regidora d’Obres i 
Urbanisme, Rosi Grados, 
que també lidera el Pla Local 
d’Habitatge assegura que el 
tema de l’emergència habi-
tacional i pobresa energètica 
és massa important com per 
fer-ne un ús partidista o de-
magògic i ha aplaudit que els 
partits s’avinguin a treballar 
plegats. Lamenta però que 
IPV-VV no assistís a la reu-
nió. 

L’Ajuntament obrirà expe-
dients a les entitats bancàri-
es que no col·laborin
En aquesta reunió, la PAH va 
demanar a l’ajuntament vila-
noví que es comencin a obrir 

expedients als grans tenidors 
que no posin a disposició 
com a mínim el 10% del parc 
d’habitatge buit. En aquest 
sentit, explica Rosi Grados, 
l’Ajuntament fa tres mesos 
que va començar una cam-
panya incisiva amb els bancs 
als quals se’ls demanava una 
relació dels immobles buits i 
de la situació actual dels ma-
teixos. La regidora assegura 
que la majoria estan respo-
nent però encara hi ha una 
entitat que no ha contestat 
a cap de les missives que se 
li han enviat i a la qual se li 
obrirà un expedient. 
Tot i que, com hem dit, la 
majoria de les entitats fi-
nanceres han contestat, els 
arguments i les respostes són 
força inverosímils i en alguns 
cassos, diu Rosi Grados, cal-
drà contrastar la informació 
amb inspeccions d’ofici. 

Vilanova demanarà a les 
subministradores que co-
muniquin a l’Ajuntament 
qualsevol incidència a les 
factures abans de tallar l’ai-
gua, la llum o el gas
La PAH també va proposar a 
l’Ajuntament iniciar d’ofici 
altres inspeccions, en aquest 
cas a les subministradores 
per tal d’evitar talls en els 
subministraments bàsics: ai-
gua, llum i gas. Un compro-
mís que l’ajuntament afegirà 
i vehicularà a través del Pla 
Local d’Habitatge, segons in-
forma Rosi Grados. 
Una altra de les accions que 
es vehicularan també a tra-
vés del Pla Local d’Habitatge 
és l’elaboració d’un cens dels 
habitatges buits del municipi, 
que segons la regidora són 
pràcticament 140, i detectar 
aquells que no estan complint 
amb la funció social tal i com 
estableix la normativa vigent, 
per tal de mobilitzar-los cap a 
habitatge social. 

Durant la reunió entre la 
PAH i l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, no tot van ser 
demandes. La PAH va reco-
nèixer i felicitar l’Ajuntament 
per utilitzar amb destresa els 
barems per calcular el preu 
del lloguer dels reallotja-
ments que, segons la norma-
tiva vigent, estaria entre el 10 
i el 18% dels ingressos fami-
liars. 
Paral·lelament i de manera 
transversal amb Serveis So-
cials, s’ha començat un altre 
estudi per determinar la si-
tuació real de Vilanova del 
Camí pel que fa a les  neces-
sitat d’habitatge social. La re-
gidora ha demanat números 
concrets de les actuacions 
que l’Ajuntament ha portat a 
terme per evitar talls de sub-
ministraments bàsics. També 
ha sol·licitat informes sobre 
els desnonaments, execuci-
ons hipotecàries o dacions en 
pagament efectuades des del 
2014. 
Des de PAH també dema-
nen que instin el govern de 
la Generalitat i al parlament 
de Catalunya  a signar de ma-
nera immediata els convenis 
amb les companyies de distri-
bució elèctrica i les subminis-
tradores d’aigua per tal que 
aquestes donin ajudes o facin 
descomptes molt significatius 
en la factura. Que augmen-
ti la partida pressupostaria 
destinada a polítiques públi-
ques d’habitatge. I que obrin  
urgentment la convocatòria 
de nous ajuts de lloguer per 
aquest any i posteriors en 
forma de convocatòria oberta 
permanentment.

La PAH felicita l’Ajuntament per 
utilitzar amb destresa els barems de 
càlcul pel lloguer social
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L a voluntat de l’Ajunta-
ment de Capellades és 
continuar donant su-

port a aquesta entitat en la tas-
ca d’ajudar a les persones que 
tenen dificultats. Actualment 
a Càritas Capellades hi ha una 
xarxa de 27 persones voluntà-
ries i es treballa coordinada-
ment amb els Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Capella-
des.
El regidor d’Acció Social, Sal-
vador Vives, ha posat en relleu 
com “mai podrem agrair la 
tasca desinteressada i altruista 
de les persones voluntàri-
es que col·laboren amb Càri-
tas. Des de l’Ajuntament hem 
d’estar al seu costat i donar tot 

L’Ajuntament de Capellades signa 
un conveni de col·laboració 
econòmica amb Càritas

el nostre suport, ja sigui eco-
nòmic, -com la signatura 
del conveni-o deixant instal-
lacions municipals per fer les 
tasques de distribució i em-

magatzematge d’aliments. Ara 
com ara des de Càritas es dóna 
suport a les necessitats bàsi-
ques d’unes 150 persones de la 
nostra vila.

CAPELLADES / LA VEU 

F ins el 8 de juliol es pot 
consultar al web de 
l’Ajuntament de Cape-

llades les Bases Específiques 
Reguladores de la Convocatò-
ria de Subvencions destinades 
al jovent capelladí.
En aquesta convocatòria s’ha 
destinat un pressupost de 
2.500 euros. Podran acollir-se 
a aquestes subvencions tots 
aquells programes relacionats 
a l’àmbit d’activitats, d’aquest 
2016, destinades al jovent de 
Capellades ja que tal i com es 
detalla a les mateixes bases, 
“l’Ajuntament de Capellades 

reconeix la importància del 
teixit associatiu com a element 
dinamitzador del municipi i 
com a motor de la seva vita-
litat. Les subvencions són un 
procediment de col·laboració 
entre l’Ajuntament i les associ-
acions per gestionar activitats 
o realitzar projectes d’utilitat 
pública o interès social”.
Les sol·licituds hauran de pre-
sentar-se amb la documen-
tació requerida al Registre 
d’Entrades de l’Ajuntament de 
Capellades, situat al C/ Ramon 
Godó, 9, de dilluns a divendres 
de 9:00 a 15:00 hores.
La data límit per presentar les 
propostes serà el dilluns 4 de 

S’han publicat les bases de la 
convocatòria de subvencions 
destinades al jovent de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

E l mes de juny compta 
amb una agenda d’ac-
tivitats variades. El mes 

va començar amb l’exposició 
de les bruixes, que va portar 
molts visitants i va deixar unes 
imatges i dibuixos que s’han 
recollit en un panell, que es 
pot veure aquests dies. 
El primer dimarts de mes es 
va dedicar a una interessant 
xerrada sobre la pedagogia 
Waldorf, “Una educació per a 
tota la vida”, amb l’educadora 
Teresa Gual.
A finals de setmana el jurat es 
va reunir per escollir la foto 
guanyadora del Concurs de 
Fotografia Amateur. Felicitats 
als dos guanyadors, Francesc 
Queralt i Montserrat Freixas, 
que es van emportar un abo-
nament per a la Piscina Bla-

va i un lot de llibres. Ara, les 
imatges participants es poden 
veure la resta del mes.
Aquesta setmana s’ha hagut 
de votar entre dues pel·lícules 
“Juràssic World” o “Los Mini-
ons”, per escollir quina s’havia 
de projectar.
El dimarts 21 de juny es podrà 
gaudir de la lectura de contes 
al terrat de la Biblioteca, un 
espai que habitualment està 
tancat al públic.
El darrer dimarts de mes, el 
dia 28, a les set de la tarda, 
Montse Soler Margarit parla-
rà sobre “Menjar ecològic, de 
temporada i vegetarià a taula”, 
per acabar preparant alguna 
recepta fàcil i refrescant.
Finalment cal recordar que del 
27 de juny al 14 de juliol es po-
drà veure l’exposició “Dones 
fotògrafes”, impulsada des de 
la Diputació de Barcelona.

Més propostes aquest 
juny a la Biblioteca El 
Safareig

juliol.
La regidora de Joventut, Susan-
na Moreno, considera que “en-
guany hem canviat el sistema 
de valoració per establir uns 
criteris més objectius i s’ha in-
corporat la possibilitat d’oferir 
el suport i l’assessorament de 
l’Ajuntament per aquelles enti-
tats que ho necessitin . Aquesta 
és només una de les línies de 
treball de l’àrea de joventut, 
que dóna recolzament a les 
iniciatives juvenils, però para-
l·lelament es segueix treballant 
per donar altaveu al jovent pel 
que fa a les polítiques de jo-
ventut que s’han d’impulsar al 
poble”.

Fins el 27 de juny es poden 
presentar les inscripcions per 
als cursets de natació a la Pis-
cina Blava que es faran del 4  al 
29 de juliol, de dilluns a diven-
dres de 4 a 6 de la tarda.
Els grups es dividiran en 4, en 
funció dels nivells. Per al pri-
mer cal tenir 4 anys complerts.
El preu de la inscripció és de 

58 euros que s’han de pagar a 
taquilla.
Aquest estiu també es pre-
vist continuar fent les classes 
d’aquagim, també durant les 
mateixes dates, del 4 al 29. Es 
faran els dimarts i dijous, de 
7 a 8 del vespre, i valdran 30 
euros.

Inscripcions obertes per als cursets de 
natació i l’aquagim

Des de l’Ajuntament de Ca-
pellades s’ha obert un període 
d’exposició pública de la pro-
posta d’ordenança de tinen-
ça d’animals domèstics, amb 
l’objectiu que tothom qui vul-
gui pugui aportar la seva opi-

L’ordenança de tinença d’animals està en 
exposició pública

nió i idees.
Aquesta ordenança de tinença 
d’animals es pot descarregar 
al següent enllaç web exposi-
ció pública ordenança tinença 
animals domèstics.

Concert de final de curs de l’Escola 
de Música
El proper dimecres 22 de juny 
tindrà lloc, a les 7 de la tarda 
al Teatre la Lliga, el concert 
de final de curs de l’Escola de 
Música. Actuaran el Grup ins-
trumental “Crescendo”, l’Or-
questra de corda, el Grup de 
violoncels i es farà la represen-
tació de la cantata: L’ovelleta 
que va venir a sopar, a càrrec 
dels grups de llenguatge musi-
cal de grau elemental.
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L ’Aula Municipal de 
Música va celebrar una 
gran festa per comme-

morar els 25 anys de trajec-
tòria, amb actuacions diver-
ses de professors, alumnes, 
exalumnes i moments molt 
emotius.
Al 1991 s’inaugurava a Piera 
l’Aula Municipal de Música 
‘Maria Escolà i Cases’,que en-
guany celebra el 25è aniver-
sari. Per commemorar-ho, es 
va organitzar una gran festa 
plena de música i diversió el 
passat dissabte 11 de juny, a 
la plaça del Peix. La festa va 
començar puntualment a les 
11 del matí i no va acabar fins 
passada la mitjanit.
L’inici el va marcar la Marc-
hing Band, amb una cercavila 
que va engegar al carrer Sant 
Cristòfol i que va anar baixant 

fins a la plaça del Peix. Al mig-
dia, va començar el programa 
d’actuacions amb la canta-
da conjunta dels alumnes de 
l’Aula de Música amb els nens 
de les escoles de Piera i les 
corals Xicoira i Tríola. Segui-
dament, vermut amb l’actua-
ció del grup de gospel, el com-

bo de cantants, combo júnior i 
el combo d’adults. Per a dinar, 
es va servir una deliciosa pae-
lla a la qual va seguir un bingo 
molt entretingut amb premis 
molt interessants. 
A la tarda, el programa d’ac-
tuacions  va continuar tal com 
estava previst amb els grups 

L’Aula de Música va celebrar 25 anys amb una gran festa

de música en família, sensibi-
lització, iniciacions, conjunt 
instrumental, conjunt de gui-
tarres, conjunt de música de 
cambra, combo jove i BOP. 
Per tancar les actuacions i 
abans de sopar, hi va haver 
l’actuació de la colla infantil 
dels Diables de Piera.
A la nit, va ser el torn de les ac-
tuacions externes, amb el de-
nominador comú que algun 
dels components dels grups 
ha estat vinculat o ho està ac-
tualment amb l’Aula de Músi-
ca, com a alumnes o exalum-
nes. Així, després de sopar, van 
actuar el Pubill del Raval, els 
Pedaços, els Kill Drake i els 
discjòqueis Miquel del Pozo  i 
Jofre Soteras, en una animada 
festa que va acabar passada la 
mitjanit.
A banda de les actuacions, que 
es van ajustar perfectament a 
la programació establerta, hi 

va haver sorpreses i moments 
molt emotius que van sorgir al 
llarg de la festa, com l’actuació 
de més d’un centenar de pares 
que van interpretar i adaptar 
un tema de Raphael dedicat 
als mestres de l’Aula. Un altre 
moment molt emotiu i especi-
al va ser el de la intervenció de 
la Dolors Casanovas, mare del 
professor Aleix Colom, que va 
fer un agraïment a la Maria 
Escolà i Cases, fundadora de 
l’Aula Municipal de Música 
l’any 1991.
Finalment, cal fer un esment 
als membres de les antigues 
juntes de l’Aula que tam-
bé van voler ser presents en 
aquesta jornada tan especi-
al. Un aniversari rodó que va 
superar totes les expectatives 
de públic i participació en un 
ambient festiu, d’alegria i de 
convivència.

PIERA / LA VEU 

C om cada any, dins l’in-
comparable marc del 
barri antic de la Vila, 

arriba la Ruta dels Músics. En-
guany, l’esdeveniment acull 16 
formacions musicals, totes de 
casa nostra.
Divendres, a les 22.30 h, el bar-
ri antic de Piera acull la 9a edi-
ció de la Ruta dels Músics. En 
aquesta edició i com ja és habi-
tual, la Ruta ofereix dues hores 
ininterrompudes de música 
gràcies a la col·laboració de 
16 agrupacions musicals, to-
tes amb integrants del nostre 
municipi. Els visitants podran 
gaudir d’estils tan diversos 
com swing, música de cam-

bra, bluegras, música clàssica, 
flamenc fusió, cançó d’autor, 
rock, jazz, hard rock, electro-
pop, heavy, temes acústics o 
electrònic rock.
A les 22.30 h s’apagaran els 
llums del barri, que quedarà 
il·luminat únicament per es-
pelmes i teieres. Un ambient 
màgic i suggeridor embolca-
lla les actuacions dels músics, 
ubicats en portals i racons em-
blemàtics del barri del Raval. 
Per tancar les actuacions, els 
tambors dels Diables de Piera 
recorreran els carrers del barri 
amb els seus ritmes. La nit fi-
nalitzarà amb els concerts, cap 
a quarts d’una, de Red Stripes 
(rock) i Alricokoco (mestissat-
ge).

Cal recordar que per partici-
par a la ruta dels músics no-
més cal complir el requisit que, 
en el cas dels grups, algun dels 

Avui divendres, 9a Ruta dels Músics

músics sigui de Piera. Així ma-
teix, la ruta marca l’inici de la 
Festa del Barri dels Gats que se 
celebra aquest cap de setmana.

La Trobada de cotxes clàs-
sics dóna el tret de sortida al 
Mercat de la Fruita Dolça, amb 
una jornada que combina el 
mercat amb una trobada de ve-
hicles d’època.
De 9 a 10.30 h, benvinguda i 
trobada de cotxes clàssics amb 
visita guiada a les caves Pagès 
Entrena. Desplaçament cap al 
Mercat de la Fruita Dolça
De 10.30 a 11 h Arribada al 
Mercat de la Fruita amb boti-
farrada popular i concentració 
dels cotxes clàssics.
El Mercat de la Fruita Dolça es 
farà tots els diumenges fins a 
mitjan setembre i promociona 
principalment el préssec autòc-
ton de la Fortesa i altres fruites 
de temporada.

Engega el Mercat de 
la Fruita Dolça

 
C/ Dr. Fleming, 2  ·  08700 Igualada  ·  Telf. 93 8054686

 

CANVI DE 
TEMPORADA!

ET RENTEM ELS 
EDREDONS, LES MANTES,

 I TOTA LA ROBA D’HIVERN

D’INTERÈS PER A TOTS ELS 
VITICULTORS I AFICIONATS

A LA VINYA
Cellers Torres està realitzant un treball de 
recerca i recuperació de varietats ancestrals 
catalanes. 
Si coneixeu algun tipus de cep que no sigui 
una varietat habitual (Xarel.lo, Macabeu, 
Parellada, Carinyena, Ull de llebre, Cabernet, 
Sumoll, Merlot, Garnatxa,...) i sabeu on es 
troba o algun viticultor que la cultivi, us agrai-
rem que ens ho comuniqueu a:

Montse Torres
Dpt. de Viticultura
Tel. 93.817.75.04

e-mail: mtorresv@torres.es
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L ’escola Vilademà-
ger celebra enguany 
els seus 25 anys, per 

aquest motiu el professorat, 
l’AMPA i l’Ajuntament han 
organitzat una jornada per la 
commemoració del seu ani-
versari com a centre educa-
tiu.
L’escola va ser inaugurada 
l’any 1991 i està situada al 
camí del castell de Vilademà-
ger del qual pren el nom.
Els actes s’han concentrat 
per dissabte 18 de juny i és 
previst realitzar diferents ac-
tivitats per donar a conèixer 
la trajectòria i els principis 
d’aquest centre. Així, el matí, 
a partir de les 12h tindrà lloc 
l’obertura de l’acte amb la 
presència del director dels 
Serveis Territorials del de-
partament d’Ensenyament 
a la Catalunya Central, Sr. 

Antoni Massegú, l’alcalde de 
la Llacuna, Josep Parera, la 
directora del centre, Encar-
na Bayona, entre altres au-
toritats que donaran el tret 
de sortida a una matinal de 
portes obertes a l’escola, una 
escola que estarà ambienta-
da a les seves aules i racons 
amb imatges i records de la 
seva història. A més, es farà 
la descoberta d’un mosaic a 
la façana de l’escola.   
A la tarda tindrà lloc el festi-
val de fi de curs i per cloure 
la celebració s’ha organitzat 
un sopar amb tots els mes-
tres, exalumnes, ex personal  
i gent vinculada a l’escola 
per recordar i compartir les 
anècdotes viscudes  en el 
centre. 
En cas de mal temps o pluja 
les activitats de tarda es tras-
lladaran al local recreatiu de 
la piscina. 

L’escola Vilademàger  
celebra els seus 25 anys

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

E l divendres 3 de juny 
va tenir lloc als Lluïsos 
de Gràcia de Barcelona 

l’acte institucional inaugural 
previ al dia de l’Associacionis-
me Cultural on es va fer en-
trega a les Caramelles de Sant 
Martí de Tous d’un diploma 
de reconeixement com a enti-
tat centenària.
L’acte s’inicià amb un discurs 
de benvinguda per a tots els 
presents a càrrec del Sr. Oriol 
Hosta, president dels Lluïsos 
de Gràcia, i del director gene-
ral de Cultura Popular, Asso-
ciacionisme i Acció Culturals, 
Lluís Puig.
Seguidament, Jordi Baltà dictà 
una conferència sobre la cul-
tura associativa com a eina de 
canvi cap a una societat més 
democràtica i participativa, 
i en acabar hi hagué un tast 
musical de cuplets de Pasto-
rets en el centenari de l’estre-
na del text de Josep M. Folch i 
Torres (1916-2016) a càrrec de 
diferents grups de Pastorets de 
Catalunya. 
Acte seguit es feu l’entrega de 
diplomes de reconeixement a 

les entitats culturals que ce-
lebren aniversaris destacats 
durant l’any 2016, entre elles 
les Caramelles de Tous (secció 
dels Amics de Tous). Van reco-
llir la distinció dues represen-
tants de la Comissió de Cara-
melles i dos representants de 
l’Associació del Amics de Tous 
que engloba entre d’altres as-
sociacions del poble, la secció 
de Caramelles. 
La intervenció del conseller 
de Cultura, l’honorable Santi 
Vila, va clausurar l’acte inau-
gural i tothom va poder anar 
a fer un petit refrigeri al terrat 

Les Caramelles de Tous, a l’Acte 
institucional del dia de 
l’Associacionisme Cultural

del mateix edifici amb l’acom-
panyament musical a càrrec 
del grup “Corrandes són Cor-
randes”.
La Comissió de Caramelles 
de Tous vol agrair molt sin-
cerament al Departament 
de Cultura de la Generalitat 
per haver-nos obsequiat amb 
aquest diploma de reconeixe-
ment i fem extensiu el nostre 
agraïment també, a tots i totes 
les persones del poble de Sant 
Martí de Tous i rodalies que 
d’una manera o altra han aju-
dat a aconseguir aquesta fita 
històrica. Moltes gràcies.

CARME / LA VEU 

M embres del cos 
d’Agents Rurals de 
l’Anoia han conclòs 

una investigació que ha deter-
minat la causa i l’autor de la 
mort del gos que es va abocar 
a la riera de Carme entre els 
límits municipals de Carme 
i la Torre de Claramunt de la 
comarca de l’Anoia.
Els fets van passar el mes de 
desembre de 2015 quan els 
agents van rebre una incidèn-
cia del 112 alertant d’un pre-
sumpte maltractament a un 
gos amb resultat de mort. Els 
agents es van desplaçar al lloc 
dels fets i van poder constatar 
que dins de la riera hi havia el 
cadàver d’un gos mascle mes-
tís (Canis familiaris) creuat 
de podenc de color canye-
lla. Aquest gos no duia el xip 
d’identificació obligatori, ni 
tampoc cap altre element so-
bre el propietari de l’animal, 

com ara un collar amb placa 
amb el numero de telèfon.
Arran d’aquesta informació, 
els agents rurals de l’Àrea Bà-
sica de l’Anoia van iniciar una 
investigació dels fets per esbri-
nar la causa i el responsable de 
la mort del gos.
Un cop els veterinaris del Cen-
tre de Fauna de Torreferrus-
sa van practicar la necròpsia 
a l’animal, es va descartar la 
possibilitat que el gos hagués 
mort ofegat i es va concloure 
que la mort havia  estat pro-
duïda per un ésser humà de 
manera intencionada i amb 
acarnissament. Les caracterís-
tiques i l’abast de les lesions 

indicaven que es va aplicar 
molta força en l’agressió i pos-
siblement un objecte contun-
dent. La causa de la mort va 
ser un politraumatisme amb 
afectació d’òrgans vitals.
Finalment, un cop efectuades 
diverses actuacions, diligèn-
cies i recollides de proves per 
part dels agents rurals s’han 
donat per concloses les in-
vestigacions i s’ha identificat 
un veí proper a la zona com a 
possible autor de l’agressió al 
gos que li ha causat la mort.
Aquests fets poden ser consti-
tutius de diverses infraccions 
de la Llei de protecció dels 
animals, sancionades amb 
multes de fins a 20.000 euros; 
i d’un delicte relatiu a la pro-
tecció dels animals domèstics, 
recollit a l’article 337 del Codi 
penal. Per aquest motiu, s’ha 
donat trasllat de les diligèn-
cies efectuades a la Fiscalia de 
Medi Ambient i Urbanisme de 
Barcelona.

Agents Rurals identifiquen l’autor de 
la mort d’un gos a l’Anoia 

LA LLACUNA / LA VEU 

A quest dies els visi-
tants al Castell de 
Vilademàger queden 

sorpresos en veure l’espec-
tacular bastida d’obres que 
envolta la Torre de l’home-
natge, i és que des del pas-
sat mes de maig que s’hi ha 
començat a treballar per dur 
a terme el projecte per a la 
seva consolidació.
En aquest sentit, el passat 
dilluns 2 de juny, l’alcalde, 
Josep Parera i l’arquitecte 
municipal, Laura Marce, van 
rebre la visita dels tècnics de 
la Diputació per fer una re-
unió de seguiment dels tre-
balls que s’hi realitzen. Es 
previst que les obres finalit-
zin passat l’estiu.  
Aquesta primera interven-
ció al conjunt arquitectònic 
del Castell de Vilademàger, 
la consolidació de la Torre, 
correspon a una de les sub-
vencions rebudes per part 
de la Diputació de Barcelona 
per import de 45.797,50 eu-
ros. Seguidament, també es 
durà a terme l ’arranjament 
del seu entorn que inclou in-

tervencions puntuals a l’ex-
terior i a la muralla, entre 
altres; amb el que es compta 
amb una altra subvenció de 
80.000 euros. 
L’alcalde de la Llacuna, Jo-
sep Parera, es congratu-
la d’aquests primer passos 
d’aquest gran projecte de 
rehabilitació del Castell que 
“permetran donar a conèixer 
molt més els usos i historia 
d’aquest element patrimoni-
al, clau de la nostra cultura i 
per al nostre turisme”. 

En marxa els treballs 
a de la Torre de 
l’homenatge a la Llacuna
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Viver de 
microempreses

Estàs cansat de treballar
 sol a casa?

Lloguem espais per
 compartir (coworking)

· Al centre d’Igualada
· WI-Fi inclosa

· Sala per a reunions, 
cursos, tallers

·Servei de neteja inclòs
·Sense despeses

 de comunitat

Interessats trucar al
696 233 803

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

sistemes de reg

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

MASQUEFA / LA VEU 

P rop de 400 persones 
van omplir el passat 
diumenge el pati de La 

Fàbrica Rogelio Rojo per tal de 
presenciar una nova edició del 
Ràdio Masquefa Fashion Day, 
la desfilada de moda solidària 
que any rere any recapta fons 
per ajudar l’entitat masquefi-
na Alma en la seva activitat a 
favor de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual. Orga-
nitzada conjuntament per Rà-
dio Masquefa, l’Ajuntament i 
Bijapi Produccions i Edicions 
Artístiques, la popular pas-
sarel·la va congregar, un cop 
més, una nodrida representa-
ció dels principals comerços i 
botigues de roba del municipi, 
que van tenir l’oportunitat de 
presentar les seves col·leccions 
de cara a l’estiu.
Entre d’altres, van participar 
en la desfilada, aportant les 
seves peces, Cuc de Seda, Su-
eños de Frida, que enguany 
comptava entre els seus mo-
dels amb Jesús Maria del 
Cacho (Mister Internacional 
Catalunya 2013, Caballer de 
Barcelona 2014, Mr Tarrago-
na Universo 2015 i Guapo de 

Catalunya 2015), Igual Roba 
i Complements, amb ulleres 
d’Opticàlia, i Anna. De la seva 
banda, la perruqueria Hortèn-
sia es va encarregar de tots els 
pentinats, amb l’ajuda en el 
maquillatge de la Lorena Lla-
mas i la Magaly Muñoz. Tam-
poc van faltar a la cita la Judit 
Remensal i el Darío Muhi, que 
van amenitzar la festa amb la 
interpretació de diverses can-
çons. I per si això no fos sufici-
ent, la ballarina Laura Pedrosa 
va ballar per als assistents en 
directe.
L’èxit de públic del Fashi-
on Day posa de manifest, un 
any més, el caràcter solida-
ri i el compromís social dels 
masquefins, que amb la seva 
nombrosa mobilització han 
fet possible una recaptació de 
gairebé 1000 euros. Com és 
habitual, tots els diners recap-

tats amb la passarel·la es des-
tinaran íntegrament a l’entitat 
solidària Alma, que enguany té 
previst invertir-los en l’adqui-
sició d’una cadira elèctrica per 
al Marc, un nen masquefí de 9 
anys. El moment més emotiu 
de la gala va ser, sens dubte, 
quan el propi Marc va pujar a 
l’escenari i va rebre una ovació 
del públic assistent.
Des de l’Ajuntament de Mas-
quefa es dóna les gràcies a tots 
els masquefins per la seva im-
plicació i mobilització, que ha 
fet possible posar un altre pe-
tit granet de sorra en la tasca 
que realitza la gent d’Alma en 
favor de la inclusió i la dignitat 
de les persones amb discapaci-
tat. Agraïment especial mereix 
l’equip de Ràdio Masquefa, 
que un any més ha liderat i 
impulsat el projecte.

Els masquefins fan una nova mostra 
de solidaritat en el Ràdio Masquefa 
Fashion Day d’enguany

MASQUEFA / LA VEU 

E l Programa de Forma-
ció i Inserció (PFI) - Pla 
de Transició al Treball 

(PTT) Anoia Sud s’adreça a jo-
ves d’entre 16 i 21 anys que han 
acabat l’ESO i no han obtingut 
la titulació corresponent. L’ob-
jectiu principal del PFI és pro-
porcionar als joves la formació 
bàsica i professional que els 
permeti incorporar-se al món 
laboral i reprendre els seus es-
tudis un cop superada la pro-
va d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà. El programa preveu 
dos perfils: auxiliar d’oficina i 
serveis administratius generals 
i vivers i jardins.
Els alumnes de la branca en vi-
vers i jardins han finalitzat els 
seus mòduls específics amb un 
projecte de condicionament del 
pati de la llar d’infants munici-

pal El Gall Mullat del municipi 
de Piera, en el qual hi han creat 
un petit hort i muntat un gran 
sorral per a que els més menuts 
puguin gaudir-ne. A més, des 
de Masquefa es va oferir la Fira 
Futur com a espai per desenvo-
lupar-hi treballs en el marc del 
programa i, en aquest cas, els 
alumnes van ser presents a la 
Fira amb una demostració so-
bre ornamentació floral i fent 
guarniments florals per la Pri-
mavera Shopping.
Aquest projecte pretén millorar 
les perspectives de futur dels 
joves mitjançant una formació 
que els permeti l’aprenentatge 
d’un ofici, ampliar la seva for-
mació general per promoure la 
continuïtat formativa i facilitar 
el desenvolupament dels hàbits 
i capacitats necessàries per in-
corporar-se al món laboral.

Finalitza el Programa de 
Formació i Inserció

CABRERA D’ANOIA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia ha rebut l’estu-
di de diagnosi del servei 

municipal d’aigua potable del 
municipi, realitzat per la Di-
putació de Barcelona. Les ac-
tuacions proposades en aquest 
treball han de permetre un mi-
llor equilibri del servei així com 
abordar correctament l’impacte 
sobre el cost d’aquest servei en  
les segones residències. 
El treball és una eina per ajudar 
a l’Ajuntament a fer un segui-
ment del servei d’abastament 
d’aigua i permetre millorar el 
coneixement del servei tant pel 
que fa a la seva tipologia com a 
l’estructura de costos.
Actualment, el 100% de l’aigua 
consumida en el municipi pro-
cedeix de captacions pròpies 
que és conduïda fins al dipòsit 
dels Pous, des d’on es distribu-

eix per la zona alta de Castell de 
Cabrera, però és també el dipò-
sit de capçalera per a la resta del 
municipi. Des d’aquí també es 
subministra l’aigua de venda a 
les localitats properes de Vallbo-
na d’Anoia i la Freixeneda.
A causa de les característiques 
del municipi, com és la seva ex-
tensió, l’orografia i el nombre 
d’habitants, la xarxa a Cabrera 
presenta un elevat rati de me-
tres de xarxa per habitant així 
com un nombre baix d’habi-
tants per abonat respecte a la 
mitjana de Catalunya.
Les actuacions proposades han 
de permetre un millor equilibri 
del servei, que permeti abordar 
correctament l’impacte sobre 
el cost del servei. També han 
de permetre un millor segui-
ment coordinat amb l’empresa 
concessionària de les inversions 
necessàries per millorar la fun-
cionalitat de la xarxa.

La Diputació fa una 
diagnosi del servei d’ai-
gua potable de Cabrera
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E l passat dimecres 8 de 
juny va tenir lloc la ses-
sió de presentació de 

resultats que posa punt i final 
al procés participatiu iniciat 
el passat mes de febrer. Les 
aportacions recollides s’em-
marquen en la voluntat de 
l’Ajuntament d’elaborar un 
Pla Estratègic de futur per a 
Masquefa plenament inclusiu 
i representatiu de totes les sen-
sibilitats del municipi.
Una vintena de persones es 
van aplegar el passat dimecres 
a la sala d’actes del Centre Tec-
nològic i Comunitari (CTC) 
per tal d’assistir a la presen-
tació pública de resultats del 
procés Masquefa es Mou, pro-
jecte participatiu impulsat des 
de l’Ajuntament de Masquefa 
per tal de debatre conjunta-
ment amb ciutadania, entitats 
i agents socials masquefins so-
bre el futur de la vila.
L’acte de dimecres constituïa 
la sessió conclusiva i de retorn 
de resultats del procés, liderat 
des de la Regidoria de Promo-
ció Econòmica amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 
En aquest sentit, representants 
de l’empresa consultora que 
ha dinamitzat els tallers par-
ticipatius van presentar als as-
sistents les principals conclusi-
ons extretes al llarg del procés 
en relació als tres àmbits que 
han estat objecte d’anàlisi: 

‘Teixit social i promoció del 
municipi’, ‘Elements estructu-
rals del municipi’ i ‘Activitat i 
desenvolupament econòmic’. 
Van assistir a la trobada, així 
mateix, l’alcalde del municipi, 
Xavier Boquete, i el regidor de 
Promoció Econòmica, Carles 
Mernissi.
El procés Masquefa es Mou, 
que ha constat de 4 sessi-
ons participatives celebra-
des durant el mes de febrer, 
s’emmarca en la voluntat de 
l’Ajuntament d’elaborar un 
Pla Estratègic que defineixi 
i estableixi les principals di-
rectrius de desenvolupament 
socioeconòmic i territorial de 
Masquefa per als popers 15-
20 anys. En paraules del propi 
alcalde de la vila, Xavier Bo-
quete, el Masquefa es Mou “és 
només el principi d’un projec-
te de llarg abast que busca es-
tablir les bases necessàries per 

Conclou el procés participatiu 
Masquefa es Mou

al desenvolupament sosteni-
ble, equilibrat i transversal de 
Masquefa, tot garantint que 
estem capacitats per afrontar 
els reptes de futur amb èxit i 
de forma 100% inclusiva”.
Des de l’Ajuntament es dóna 
les gràcies a totes les persones 
i entitats que han col·laborat 
en el procés participatiu per 
la seva implicació i dedicació. 
Gràcies a les aportacions de 
tothom s’ha pogut definir un 
punt de partida per al futur 
Pla Estratègic eminentment 
transversal i representatiu de 
les sensibilitats i inquietuds 
de tots els col·lectius de Mas-
quefa. Així mateix, es convida 
els veïns a consultar el bloc de 
Masquefa es Mou, en què es 
pot trobar tota mena d’infor-
mació relativa al procés i fer 
aportacions on-line: https://
masquefaesmou.masquefa.
net/

MASQUEFA / LA VEU 

L a Comissió Territori-
al d’Urbanisme de la 
Catalunya Central va 

aprovar definitivament el Pla 
parcial de Can Bonastre el pas-
sat divendres 3 de juny. La llum 
verda al Pla permetrà desenvo-
lupar aquesta àrea, que tindrà 
un espai qualificat d’equipa-
ments i acollirà un aparcament 
amb serveis per a transportis-
tes. A més, està previst que el 
nou sector s’integri al paisatge 
adaptant-ne la urbanització 
a la seva morfologia natural i, 
alhora, donant un tractament 
natural als talussos que es pu-
guin generar. Igualment, s’or-
denaran les vores per delimi-
tar clarament la frontera amb 

els sòls no urbanitzables i es 
vetllarà per la preservació del 
Turó del Cairot i el torrent de 
la font del Maset.
La superfície del sector indus-
trial té 174.771 m2 i, si no hi ha 
cap contratemps, s’hi instal·la-
rà una única activitat logística 
propietat del Grup Logístic 
Carreras. Aquesta companyia 
té en plantilla 1.297 treballa-
dors, una estructura comercial 
i operativa present a tota Espa-
nya i a la Unió Europea, i ofe-
reix serveis d’emmagatzematge 
i distribució de mercaderies, 
operant amb una tecnologia 
molt avançada que requereix 
d’instal·lacions de grans di-
mensions. Enrique Gómez, 
regidor d’Urbanisme, ha 
constatat que “la implantació 

d’aquesta empresa a Masquefa 
i el desenvolupament d’aquest 
sector ajudaran a reforçar l’es-
tructura productiva i l’activitat 
econòmica del municipi.”
Can Bonastre se situa a Mas-
quefa, al límit amb el terme 
municipal de Piera, i és de fàcil 
accés. L’àmbit limita pel sud-
est amb la urbanització del 
Maset i a ponent, ja dins del 
terme de Piera, amb el sector 
urbanitzable de Can Cairot, on 
s’emplacen unes instal·lacions 
de l’empresa Prefabricats Pu-
jol. Can Bonastre és l’únic sec-
tor industrial previst al plane-
jament vigent de Masquefa que 
encara no s’havia desenvolupat 
i, per tant, l’únic emplaçament 
possible per acollir noves acti-
vitats.

El sector industrial de Can Bonastre acollirà 
una empresa logística

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa té entre les seves 
prioritats la prestació de 

serveis i recursos que ajudin 
els joves i les persones en situ-
ació d’atur o amb dificultats 
a accedir al mercat laboral. És 
per això que des del CTC s’ha 
apostat des del primer dia per 
oferir eines i recursos informà-
tics aptes per a persones amb 
discapacitat que acostin aquest 
col·lectiu a les noves tecnologies 
i els obrin noves portes i fines-
tres d’accés al món professional.
Dins el marc d’aquest treball en 
favor de les persones amb dis-
capacitat, el CTC duu a terme, 
conjuntament amb la Regidoria 
d’Educació i la Fundació Priva-
da Àuria, un projecte d’apre-
nentatge, formació i inserció 
laboral per a joves amb discapa-
citat psíquica. Un dels objectius 
del programa és ajudar aquestes 
persones, d’edats compreses en-
tre 16 i 25 anys, a adquirir com-
petències en matèria de TIC.
En la línia de seguir comple-
mentant i enriquint aquest 
programa, l’equip del CTC va 
demanar suport a la Funda-
ció Catalana de l’Esplai en el 
marc del projecte Red Conec-
ta, amb qui existeix un conveni 
de col·laboració, per tal de po-
der disposar de nou material i 
equipament. Concretament es 
va manifestar la necessitat de 

poder disposar de dues taule-
tes. La sol·licitud va ser valo-
rada favorablement i el passat 
2 de juny representants de la 
Fundació Catalana de l’Esplai 
van visitar Masquefa per tal de 
lliurar al CTC l’equipament de-
manat. Els visitants també van 
tenir l’oportunitat de conèixer 
els alumnes del projecte i veu-
re in situ la metodologia de les 
classes.
Amb l’adquisició d’aquestes 
dues tauletes, el CTC espera po-
der potenciar la formació que 
es dóna als joves del programa. 
En paraules del propi regidor 
de Tecnologies de la Informa-
ció i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, Carles Mernissi, 
l’equip del CTC veu en la porta-
bilitat de les tauletes la manera 
de “seguir utilitzant les noves 
tecnologies fora de les aules” i 
de “mantenir els joves perma-
nentment en contacte amb les 
TIC, fins i tot en les activitats 
que es facin fora del centre, 
molt necessàries també per a 
la formació integral d’aquestes 
persones”.
Des de l’Ajuntament de Mas-
quefa es dóna les gràcies al Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad i a l’empresa 
Microsoft, que, com a finança-
dors del projecte Red Conecta 
de la Fundació Esplai, han fet 
possible l’adquisició de les dues 
tauletes.

Nous recursos TIC per al 
projecte d’Aprenentatge, 
formació i inserció laboral
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CAMPANYA CEREALS 2016

C/ Thomas Alba Edison, 33 - 08787
Polígon Plans d’Arau (la Pobla de Claramunt)

Estem oberts  a les nostres 
noves instal·lacions 
de la Pobla de Claramunt,
per donar un millor servei a la comarca
 

Carretera Igualada - Sta. Coloma de Q. km 5,7
Tel. 938 096 181 / Fax 938 096 304

SANT MARTÍ DE TOUS

+ inform
ació:

Tel. 6
69 481 988 (Frederic Claramunt)

Claramunt
Agro-comercial

CALAF / LA VEU 

E ls germans Jordi i Eloi 
Estany han estat els ven-
cedors de la modalitat 

duo de la Powerade MTB Non 
Stop, superant els 709 quilòme-
tres que transcorren des de Bar-
celona fins a San Sebastián. Una 
dura prova que van fer dalt de la 
bicicleta en 32 hores 42 minuts i 
29 segons. En total hi havien de 
participar una quinzena de cor-
redors de BikeCalaf, però alguns 
es van haver de retirar abans de 
començar per problemes de sa-
lut. Al final, van poder-hi pren-
dre part dos equips de quatre 
corredors que van quedar, al 
final de la cursa, en la 34a i 40a 
posició. Un dels ciclistes que ho 
feia sol, Ramon Catalán, va pe-
dalar fins a Seriñena.
Els corredors destaquen el bon 
ambient a la cursa i, en espe-
cial, entre els participants ca-
lafins. Un bon ambient que es 
va poder palpar al centre del 
poble el mateix divendres, 10 
de juny, dia que començava la 
Powerade. La prova va arrencar 

des de Barcelona i Calaf va ser 
la primera estació d’hidratació. 
L’ambient a la plaça dels Arbres 
va començar a les 20.00h amb 
l’exhibició de bike-trial a càrrec 
dels campions del món, els ger-
mans Seuba.
Una hora i mitja després d’ini-
ciar la carrera a la capital cata-
lana ja arribaven els primers 
corredors. La nit es va allargar 
amb el pas de tots els ciclistes 
pel centre de Calaf fins la una 
de la matinada.

Els calafins Jordi i Eloi Estany 
guanyen la Powerade 2016 
en la modalitat de duo

260 inscrits
La Powerade Non Stop Barce-
lona-San Sebastián es va cloure 
aquest diumenge amb la parti-
cipació de 260 corredors, la ma-
joria d’ells repartits en equips 
que anaven fent relleus amb les 
mountain bike. Els equips van 
haver de pedalar de dia i de nit 
per terrenys molt diferents com 
Montserrat, els Monegros o la 
muntanya de Jaizkibel. 
Finalment, 218 van aconse-
guir arribar a la meta, el ve-
lòdrom d’Anoeta de San Se-
bastián. L’equip guanyador, 
MMR-Powerade, va cloure la 
prova en 26 hores 55 minuts i 
23 segons, mentre que el darrer 
participant va arribar al límit de 
les 50.

CALAF / LA VEU 

P er què et vas presentar 
per ser alcalde? Què és 
el que més t’agrada fer 

com a alcalde? Quantes hores 
treballes al dia? Aquestes són 
algunes de les preguntes que 
els alumnes de 3r de primària 
de l’Escola Alta Segarra van fer 
a l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, 
durant la seva visita a l’edifi-
ci consistoris. Repartits en dos 
grups, els nens i nenes van des-
cobrir com funciona l’Ajunta-
ment de Calaf com a activitat 
complementària als continguts 
que han estat estudiant durant 
aquest curs sobre els ajunta-
ments i la gestió dels pobles. 
Acompanyats pels seus mes-
tres, els infants van ser rebuts 
per l’alcalde, Jordi Badia, qui 
va mostrar-los els diversos de-
partaments i els va explicar el 
funcionament del consistori, 
les decisions que s’hi prenen i 

les tasques que s’hi realitzen. Al-
hora, els tècnics que treballen al 
consistori també els explicaven 
quines tasques realitzen en cada 
un dels departaments. Durant 
tot el recorregut els infants van 
anar interpel·lant l’alcalde amb 
els dubtes que els anaven sor-
gint.
La visita guiada va finalitzar a 
la sala de plens on, un a un, van 
anar fent diferents preguntes 
que havien preparat a classe. 
Totes les qüestions plantejades 
anaven dirigides a l’alcalde amb 
l’objectiu de descobrir quina 
era la seva feina, quantes hores 
treballava, els motius que el van 
portar a presentar-se i, també, si 
en algun moment s’havia pene-
dit d’haver-ho fet. Entre altres 
coses, Jordi Badia els va explicar 
que dedicava moltes hores a tre-
ballar pel poble i que el que més 
li agradava de la seva feina era 
poder ajudar a resoldre els pro-
blemes dels calafins. 

Alumnes de l’Escola 
Alta Segarra visiten 
l’Ajuntament de Calaf

CALAF / LA VEU 

A quest mes de juny ha 
entrat en vigor la nova 
Ordenança de circu-

lació de Calaf, el que significa 
que es començaran a sancionar 
les infraccions, principalment 
aquelles relacionades amb els 
aparcaments indeguts. De fet, 
un dels principals objectius de 
l’ordenança és ordenar el tràn-
sit i l’estacionament als carrers 
del municipi, evitant molèsties 
als veïns, garantint la seguretat i 
unes normes bàsiques de civis-
me.
Durant els mesos d’abril i maig 
hi ha hagut un període durant 
el qual els vigilants municipals 
han estat emetent avisos per 
tal que la població s’adaptés i 
conegués la nova ordenança. 
Aquest període també ha ser-
vit perquè els ciutadans siguin 
conscients de les noves senyals 
que s’han instal·lat durant els 
darrers mesos que clarifiquen 
en quins punts del municipi es 

pot aparcar i en quins està pro-
hibit. 
Les multes econòmiques que 
s’interposaran poden variar 
segons el tipus i la gravetat de 
la infracció. Per exemple, es 
sancionaran amb 90 euros als 
conductors que estacionin el 
seu vehicle en un lloc on estigui 
senyalitzat com a prohibit. Si fes 
en doble fila, la multa podria 
ascendir fins a 200 euros. És la 
mateixa multa que podria rebre 
un conductor si circulés per zo-
nes de vianants sense autoritza-
ció o bé si ho fes per sobre de 
la vorera. També es sancionaran 
els vehicles que facin un exces-
siu soroll, ja sigui perquè utilit-
za els aparells de reproducció de 
so amb un volum massa elevat 
o perquè el propi vehicle pro-
dueix un soroll per damunt dels 
límits establerts.
La Diputació de Barcelona serà 
qui s’encarregarà de gestionar 
i recaptar les multes de trànsit 
que s’interposin arran de l’apli-
cació d’aquesta normativa. 

Comença a aplicar-se 
la nova Ordenança de 
circulació



i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)
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MONTMANEU / LA VEU 

E l dissabte dia 11 a les 
19 hores, a “La Sala” de 
Montmaneu, es va fer 

la presentació del llibre de po-
emes The Wind Cries Mary de 
l’escriptor Isidre Ollé.
L’acte va ser presentat pel po-
etista Sr. Jaume Piquet, que 
juntament amb el Sr. Toni 
Miranda i Sra Eulàlia Ripoll 
varen llegir alguns versos de 
l’autor. L’escriptor Sr. Josep 
Maria Poblet, que també va 
llegir un poema, va elogiar la 
vàlua del Sr. Isidre Ollé.
L’acte va ser amenitzat per la 

Presentació del llibre “The Wind 
Cries Mary” a Montmaneu

Sra. Elisabet Torra, que va to-
car varis temes amb la flauta 
travessera.

La presentació va ser un èxit 
i el nombrós públic assistent 
s’ho va passar d’allò més bé.

MONTMANEU / LA VEU 

El divendres dia 10 a les 19 
hores, va tenir lloc a “La 
Sala” de Montmaneu una 
xerrada informativa sobre 
el tema: “Que cal saber de 
la diabetis”. La xerrada va 
ser a càrrec de la farmacèu-
tica, Cristina Torné, que va 

fer una explicació molt in-
teressant i va respondre a 
les preguntes del nombrós 
públic assistent.
El proper divendres, és farà 
una altra xerrada, col·loqui 
sobre el tema “Que cal sa-
ber de la hipercolesterolè-
mia” a càrrec de la mateixa 
Cristina Torné.

Xerrada sobre què cal 
saber de la diabetis

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

E l passat 30 de maig, en 
Jesús Torrens va pre-
sentar la seva renúncia 

com alcalde de Sant Martí 
Sesgueioles, després de 9 anys 
al càrrec.  Aquest canvi ja es-
tava previst i  es va anunciar 
durant la campanya electoral 
del grup SMA-AM. A partir 
d’aquest moment  l’alcaldia 
passa a na Rosa Narbona, fins 
ara primera tinent d’alcalde.  
En Jesús Torrens continua-
rà a l’ajuntament portant la 

regidoria “Margaridó 2016” 
fins a mitjans de setembre 
d’enguany, moment en que 
presentarà la seva renuncia a 
regidor.  
“Margaridó 2016” són una 
sèrie d’actes que es porta-
ran a terme a la vila de Sant 
Martí Sesgueioles des de el 13 
d’agost i fins al 4 de setembre 
commemorant els 25 anys de 
la representació del Marga-
ridó i els 50 anys de la missa 
nova de l’il·lustre santmar-
tinenc Monsenyor Valentí 
Miserachs i Grau.

Canvi a l’alcaldia de 
Sant Martí Sesgueioles

PUJALT / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na va lliurar a l’Ajunta-
ment de Pujalt el Mapa 

de Patrimoni Cultural i Natural 
del municipi, fruit del conveni 
signat entre ambdues institu-
cions, on s’han inventariat 289 
elements. 
El 79% dels elements que conté 
el mapa correspon a patrimoni 
immoble (edificis, conjunts ar-
quitectònics, elements arquitec-
tònics, jaciments arqueològics i 
obra civil). La resta de l’inven-
tari inclou un 8% de patrimoni 
moble (col·leccions, objectes i 
elements urbans); un 6%, do-
cumental (fons documentals i 
d’imatges); un 6%, immaterial 
(manifestacions festives, tradi-
cions orals, música i dansa, cos-
tumari i tècniques artesanals); i 
un 1%, natural (zones d’interès 

natural i espècimens botànics 
singulars).
La realització de Mapes del Pa-
trimoni Cultural Local  té per 
objecte la recollida exhaustiva 
de dades sobre el patrimoni 
cultural i natural d’un muni-
cipi concret i la seva valoració. 
Això permet que les corporaci-
ons locals tinguin un coneixe-

Pujalt, nou municipi amb Mapa del 
patrimoni

ment global del patrimoni del 
seu terme municipal i puguin 
establir mesures per a la seva 
protecció i conservació així 
com planificar-ne la rendibilit-
zació social
Actualment, 140 municipis te-
nen Mapa del Patrimoni Cul-
tural i Natural, i 17 estan treba-
llant en la seva realització



PATINATGE / LA VEU 

M algrat la majoria 
d’esports van ar-
ribant a les fases 

finals de la temporada, el Pa-
tinatge Artístic segueix en 
plena activitat. Aquest cap de 
setmana de l’11 i el 12 juny, 
es va disputar a les excel·lents 
instal·lacions del CP Vic, el III 
Torneig Internacional de Pati-
natge Ciutat de Vic.
El Torneig va començar el 
dissabte amb les patinadores 
d’Iniciació, amb els següents 
resultats. En Certificat : podis 

El patinatge artístic de 
l’IHC, al trofeu de Vic

Roger Bars continuarà jugant
a l’Igualada Hoquei Club

igualadins per la Paula Pérez 
2a i la Marina Folqué 3a; en 
Iniciació B : podi per la Mari-
ona Raurich 2a, Anna Domè-
nech 6a, Berta Roset 6a, Carla 
Bosch 7a, Ivet Bonet 12a; en 
Iniciació C : Larisa Sebastian 
9a; en Minis : Abril Domènech 
8a, Martina Iglesias 10a, Vi-
nyet Ogalla 13a, Carla Herraiz 
14a, Aina Navarro 15a.
Diumenge va ser el torn per 
les noies de categories amb els 
següents resultats.  Èlia Folch 
2a posició en Sènior B, Núria 
Ollé 8a posició en Cadet B, i 
Aina Canals 11a en Aleví A.
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HOQUEI / LA VEU 

E l jugador del planter, 
Roger Bars, continuarà 
a l’Igualada Calaf Grup, 

la temporada vinent. Després 
d’haver debutat aquest curs, 
el defensa de 17 anys conti-
nuarà creixent sota les ordres 
de Ferran López. D’aquesta 
manera, passarà a ser juga-
dor del primer equip a tots els 
efectes. Bars, però, continuarà 
competint tant a la categoria 
junior com a l’Igualada HC 
B quan sigui necessari. En la 
seva renovació, el jugador ha 
assegurat que “complirà un 
somni” i que es mostra “il·lu-
sionat” davant aquest repte. 
Per la seva part, el president 
Manel Burón ha explicat que, 
amb Roger Bars “es conti-

nua apostant per jugadors de 
casa”.
Amb la renovació de Roger 
Bars, l’equip queda pràctica-
ment tancat. La temporada 
2016-2017 comptarà amb Ela-

gi Deitg, Roger Bars, Met Mo-
las, Sergi Pla, Nil Garreta, Dani 
López, Francesc Bargalló i 
Cesar Tety Vives. Queden pen-
dent, doncs alguns detalls, per 
acabar de tancar la plantilla.

L’IHC B, campió de la Copa 
de Catalunya de 2a Catalana
L’Igualada HC B ha guanyat la 
Copa de Catalunya de Sego-
na Catalana. Ho ha fet a Sant 
Hipòlit de Voltregà i de for-
ma contundent. Ha guanyat 
a les semifinals per 2 gols a 8 
a l’Andorra i per 3 gols a 8 al 
Congrés barceloní. L’equip ha 
mostrat molta solvència i ha 
aconseguit, així, el doblet. Lli-
ga i Copa a Segona Catalana. 
El conjunt que va aconseguir 
l’ascens, ara fa unes setmanes, 
demostra estar preparat per 
disputar la Primera Catala-
na.
L’equip ha comptat amb més 
de 20 jugadors de tres equips 
(junior, juvenil A i juvenil 
B). En aquesta ocasió l’Igua-

lada HC B ha estat format 
per: Eudald Castells, Roger 
Bars, Cesar Tety Vives, Jor-
di Méndez, Manel del Valle, 
Roger Madrid, Bern Gabriel, 

Alejandro Jaime, Oriol Prat i 
Roger Torra. Els entrenadors 
han estat David Espinalt i 
Francesc Fernández i el dele-
gat Manel del Valle.

BICICLETES

PROMOCIÓ 
TOURING
a partir de 399€ 
amb alforges 
de regal

TransEurope 1200€    850€



El CAI Triatló, en competicions a 
Pineda de Mar, Cambrils i Zarautz
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TRIATLÓ / LA VEU 

D iumenge 12 de juny 
els triatletes del CAI 
van participar als 

triatlons de Pineda de Mar i 
Cambrils. A Cambris sobre 
distancia olímpica: 1500m 
de natació, 40km de ciclisme 
i 10km de cursa a peu es van 
desplaçar tres membres de la 
secció a Cambrils per parti-
cipar en aquesta nova edició 
del triatló de Cambrils que 
ofereix la possibilitat de fer 
distància esprint o bé olímpi-
ca. Els representants del CAI 
van participar a la distancia 
olímpica i van obtenir molt 
bons resultats: 189è Felip Cas-
tellano, 215è Joan Prieto,  256è 
Ricard Solé.
Per altra banda a Pineda de 
Mar es va celebrar la moda-
litat de triatló per relleus en 
una prova amb molt nivell on 
el CAI va estar representat per 
Enric Guix, Marc Pallarés i Jo-
sep Maria Planell que van fer 

Darrera competició de 
la temporada 
per a l’Igualada Club 
Gimnàstic

Dissabte passat 4 de juny, va 
tenir lloc al poliesportiu del 
Prat de Llobregat, la final Na-
cional nivell Ucec de Gimnàs-
tica Rítmica.
A aquest tipus de competició 
només s’hi classifiquen les 
primeres classificades en cada 
categoria de nivell A de cada 
comarca.
De la comarca de l’Anoia, en 
categoria benjamí, l’encarre-
gada de defensar la comarca, 
va ser la Mila Pijoan, obtenint 
una nota de 12,900. El Club 
Igualadí, tancarà tempora-
da amb la seva participació 
en dues gimnaestrades, una 
d’elles organitzada per l’Igua-
lada Club Gimnàstic el proper 
18 de juny a Les Comes.

Albert Moreno, al 
Mundial 70.3 Ironman

El triatleta del CAI  Albert 
Moreno Molins, ha aconseguit 
la classificació pel Mundial de 
la especialitat de 70.3 Ironman 
com a professional (recordem 
que la classificació va per ràn-
quing i solament es classifi-
quen els 50 millors del món). 
L’Albert és el primer triatleta 
que obté la classificació per 
tres mundials consecutius 
amb només 26 anys.
Els resultats que ha obtingut 
en els anteriors mundials, fo-
ren: 15è al 2014 a Canada, i el 
10è a Àustria el 2015. El mun-
dial es durà a terme el proper 
4 de Setembre a Moololaba 
(Australià) i com a rivals des-
tacats destaquen els meda-
llistes olímpics Jan Frodeno 
o Javier Gomez Noya recent 
premi princesa d´Asturies.

una molt bona cursa aconse-
guint finalitzar en 26a posició. 
Cada un dels tres components 
del equip va realitzar una triat-
ló completa en distancia super 
esprint, prova molt explosiva 
i ràpida que van fer gaudir a 
tots els equips participants.

Anna Noguera 7a al triatló de 
Zarautz
Dissabte 11 de juny la triatleta 
igualadina Anna Noguera va 
aconseguir una molt bona 7a 
posició de la general al triatló 
internacional de Zarautz. Els 
participants van haver de su-
perar 3000 metres de natació, 
seguits de 80 km de ciclisme 
molt exigents i per acabar 20 
km de cursa a peu. Aquest any 
la prova va celebrar la seva 30º 
edició i va comptar amb un 
gran nivell de participants. En 
categoria masculina el gua-
nyador va ser Eneko Llanos i 
en femenina la triatleta olím-
pica Ainhoa Murua.

Doble derrota dels equips de pàdel de l’Esquaix IGD
PÀDEL / LA VEU 

L liga catalana de 1a mas-
culina. Derrota a Ca’n 
Amat 3-0. Isidre Ma-

rimon/Josep Llorach Llorach 
van caure 2-6, 3-6 amb Abel 
Ortega/David Miró, Marc 
Corcelles/Bernat Solé van 
caure per la mínima davant 
Carles Becerra/Jordi Romera 
per 6-4, 6-7, 7-6 i finalment 
Quim Aribau/Àngel Sole van 
també forçar el tercer set tot i 

caure davant John Lopez/Víc-
tor Mariscal per 4-6, 6-3, 2-6.
Lliga PàdelCat femenina 3a 
categoria. Les noies van cau-
re 2-1 a Les Moreres. Encarna 
Delgado/Mireia Parramona 
van caure en un renyidíssim 
partit davant Anna Ureña/
Susanna Xufré 2-6, 6-2, 5-7, 
Rosa i Joana Calvet també van 
perdre amb Isabel Gutiérrez/
Iolanda Fernàndez per un 
doble 3-6 i finalment el punt 
Subaru es va guanyar per WO.

Rivalcan, al podi en una prova a Tarragona
AGILITY / LA VEU 

Es va celebrar al Complex Es-
portiu de Tarragona una pro-
va puntuable per al campionat 
d’Espanya d’agility 2017, la 
competició va ser organitzada 
pel Club d’agility Kronos.
El club montbuienc Rivalcan 

va participar amb un total de 
vuit agilitistes dels quals dos 
d’ells van pujar al podi. El dis-
sabte, Miguel Ruiz amb el seu 
mestís Lolo va quedar primer 
de grau dos estàndard, i el diu-
menge Jordi González va que-
dar tercer amb la seva canitx 
Mona-Lisa de grau u mini.  

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat



ATLETISME / IGNASI COSTA

U n total de 12 meda-
lles, assoliren els nou 
atletes del C.A.Igua-

lada Petromiralles participants 
als Campionats de Catalunya 
per Veterans aire lliure, que 
es dugueren a terme diumen-
ge passat a les pistes de Mollet 
del Vallès. Assoliren 1 medalla 
d’Or, 8 d’Argent i 3 de Bronze, 
a més de diversos llocs de fina-
lista en les proves respectives.
A destacar en masculins Juan 
Sánchez García, campió català 
en javelina M-55 amb  39,56 
m. i  Josep Mª  Lagunas, sots-
campió català en pes M-35 
amb 11,15 m., i també 2n i 
Argent en disc amb 37,60 m., 
a més de 3r i Bronze en mar-
tell  amb 39,70 m. Francesc Se-
gura era sotscampió català en 
els 400 m. tanques M-45, amb 
1’16”73, i efectuava els seus 

Dotze medalles per als 
Veterans del CAI

El CAI, guardonat a la Diada 
de l’Atletisme Català

intents nuls en el salt d’alçada. 
Jaume Marsal era 3r i Bronze 
M-35 en el salt de llargada, 
amb 5,59 m., en la seva reapa-
rició com atleta del CAI. 
Antoni López era 4t. en els 100 
m.ll. M-40 amb  13”91. Antoni 
Jorba era 7è global en els 200 
m.ll. M-50, amb 27”90, a més 
de 8è global en els 100 m. lli-
sos  amb 13”94.  Jordi Fernàn-
dez Aguado era 9è en els 5.000 
m.ll. M-40 amb 17’09”52.
En femenines Josefa Salazar 
era sotscampiona de Catalu-
nya W-45 en disc, amb 17,75 
m., a més d’Argent en martell 
amb 21,94 m. i també Argent 
en martell pesat amb 7,21 m.  
i Juana Salazar era sotscampi-
ona en disc W-55 amb 16,01 
m. i també Argent en martell 
pesat amb 6,35   m., a més de 
3a i Bronze en martell amb 
19,21 m.       
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D ijous passat,  9 de 
juny es va celebrar 
la vint-i-cinquena 

edició de La Diada de l’Atle-
tisme Català a la Sala d’Actes 
de l’Edifici Docent del Consell 
Català de l’Esport a Esplugues 
de Llobregat.
Com cada edició, La Diada va 
reunir a tots els que formem 
part de la gran família atlètica 
catalana per fer la tradicional 
entrega de premis i guardons 
a les persones i clubs que, en 
mèrit al seu treball i dedica-
ció, han estat mereixedores 
d’aquest públic reconeixe-
ment.
Durant la festa es van lliurar  
els Trofeus als Clubs més des-
tacats de Catalunya durant la 
temporada a l’aire lliure 2015 
i a la pista coberta 2016. En 
aquest apartat, el Club Atlètic 
Igualada Petromiralles  va re-
bre  la premiació  que l’acredi-
ta com a sotscampió de Cata-
lunya absolut en pista coberta.
A la diada es va premiar tam-
bé als millors atletes catalans 
masculí i femenina del 2015 
de cada categoria i als seus res-
pectius entrenadors. En aquest 
cas es va premiar a l’Aitor Cal-
dito com a millor atleta català 

Aitor Caldito, amb el seu entrenador Sergi Badet.

de categoria Infantil junt amb 
el seu entrenador Sergi Badet,  
i a la Sheila Garcia com a mi-
llor atleta catalana de catego-
ria Junior,  junt amb el seu en-
trenador Antonio Corgos. 
L’acte, organitzat per la Fede-
ració Catalana d’Atletisme va 
ser presidit per  Antoni Reig, 
Director del Consell Català 

de l’Esport de la Generalitat, 
acompanyat de Gerard Esteva, 
president de la Unió de Fede-
racions Esportives de Cata-
lunya  i dels presidents de les 
Federacions Catalana i estatal 
d’atletisme, Joan Villuendas i 
José Mª Odriozola, entre d’al-
tres personalitats.  

Tots els guardonats a la Diada de l’Atletisme Català.

Set medalles en el campionat de Catalunya aleví, infantil i benjamí

D issabte passat, 11 de 
Juny, es va dur a ter-
me a les pistes de 

Castellar del Vallès, la Jornada 
Final dels Campionats de Ca-
talunya Aleví, Infantil i Benja-
mí.
Hi participaren 19 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
amb una brillant actuació glo-
bal, assolint 7 medalles en total, 
4 d’or, 2 d’argent i 1 de bronze, 
i diversos llocs de finalista. El 
CAI va ser 3r per clubs en Ale-
vins pel que fa a la puntuació 
global dels seus atletes, entre 55 
clubs participants.
En Alevines van sobresortir 
les actuacions de Núria Moix, 
campiona de Catalunya en 600 
m.ll. amb 1’48”44 i 4a en salt 
d’alçada amb 1,28 m., i de Car-
la Bisbal, campiona de Catalu-
nya en els 2.000 m.llisos amb 
6’59”31.
Elsa Alias era 7a en disc amb 
16,21m., i 9a en pes amb 6,52 
m. Martina Zunino era 8a en 
2.000 m. marxa amb 11’57”30, 
i Irene González 9a en llanç. de 

Pilota amb 21,58 m.  Mar Buc-
haca era 6a en la 2a s/f. dels 60 
m.ll. amb 9”18, no passant a 
la final i participava també en 
l’alçada efectuant nuls els seus 
intents. 
Pel que fa als Alevins, va sobre-
sortir l’actuació d’Ian Queral-
tó, campió català en perxa amb 
2,35 m. Marc Aguila era 4t en 
2.000 m. marxa amb 10’51”23. 
Eloi Macià era 5è en disc amb 
22,91 m., i Marcel Marín 10è 
en pes amb 7,54 m.
Nil Cabello era 11è en 600 m.ll. 
amb 1’52”08, i també 4t en la 
3a s/f. dels  60 m.ll. amb 9”09, 
no accedint a la final. Oriol 
Alonso era 13è en 2.000 m.ll. 
amb 7’19”55.
Pel que fa als Infantils mascu-
lins van sobresortir les actua-
cions d’Aleix Llorens, campió 
de Catalunya en llanç. del pes 
amb 11,28 m. i 2n. en martell 
amb 32,41 m.  Alex González 
era 3r. en javelina amb 30,98 m. 
i Jan Bisbal era 8è en 600 m.ll. 
amb 1’43”95.
Pel que fa a les infantils fe-

menines,  Laura Giménez era 
sotscampiona de Catalunya en 
3.000 m. marxa  amb 16’25”41.  
Rut Castellano era 9a en  llan-
çament de javelina amb 22,20 
m.
En benjamins, Clara Enrich era 
4a en els 1.000 m. llisos  amb 
3’41”74 i Maure Munné 7è 
en llançament de pilota amb 
25,74 m. 
                                                                                                 
Gran actuació dels cadets
Els cadets del CAI Petromi-
ralles, van protagonitzar una 
gran actuació en la Jornada 
classificatòria del Campionat 
de Catalunya disputada diu-
menge a Gavà, assolint molts 
d’ells la classificació en les di-
ferents proves per a la final del 
proper 26 de Juny al Prat de 
Llobregat.  
Assoliren la classificació per 
a les finals respectives:  en fe-
menines, Marta Garrido, 1a en 
javelina amb 34,47 m. Marto-
na Segura, 7a en javelina amb 
26,00 m., i 9a en salt de perxa 
amb 2,70 m.  Laia Planas, 8a en 

salt d’alçada amb 1,46 m.
Silvia Hohnhaussen, 10a en el 
triple salt amb 10,32 m., segui-
da de Jordina Gassó, 11a  amb 
10,21 m. Laia Moix 11a en salt 
de llargada amb 4,97 m., i 6a 
en la 1a s/f. dels 300 m. tanques 
amb  49”60.  Jana Roca, 5a en la 
2a s/f. dels 300 m. tanques amb 
49”98. Isabela Lago, 3a en la 3a 
s/f. dels 300 m.ll. amb 45”61.
Berta López, 5a en la 1a s/f. 
dels 600 m.ll. amb  1’43”50. 
Judit Ibarra,  6a en la 1a s/f. 
dels 1.000 m.ll. amb 3’08”86, 
seguida d’Anna Torras, 8a amb 
3’10”24, actuant fora de con-
curs.
Carla Alemany,  6a en la 1a s/f. 
dels 1.500 m. Obstacles amb  
5’38”23.  Mariona Vila, 13a 
en els 3.000 m. marxa amb  
18’20”08. Júlia Carmona, 17a 
en martell amb 27,64 m.
També participaren, no asso-
lint la classificació per a la final: 
Anna Cos,  13a en llargada amb 
4, 92 m. Silvia Hohnhaussen, 
6a en la 1a s/f. dels 100 m.ll. 
amb 13”42, i Marina Abad 4a 

en la 4a s/f. dels 100 m.ll. amb  
13”43, a més de 2a en la 5a s/f. 
dels 300 m.llisos, amb 46”36.   
Laia Planas, 6a en la 2a s/f. dels 
300 m. tanques amb 51”07.  
Pel que fa als Cadets masculins, 
van assolir la classificació els at-
letes següents: Aitor Caldito, 3r 
en el salt de llargada amb 6,13 
m. Eduard Guzmán,  6è en pes 
amb 11,55 m. i 7è en llargada 
amb 5,85 m. David Muñoz, 7è 
en javelina amb 34,57 m.  Èric 
Gutiérrez  9è en llanç. del mar-
tell amb 24,78 m.
Hamid Darbaoui, 5è en la 1a 
s/f. dels 1.000 m. llisos  amb 
2’48”39,  i Gerard Farré  8è en 
la mateixa cursa amb 2’51”76. 
David Muñoz era a més 5è en 
la 2a s/f. dels 300 m. tanques 
amb 45”71. 
També participaren, no acce-
dint a la final corresponent:  
Franc Samaniego, 3r en la 
4a s/f. dels 300 m. llisos amb 
39”52 i Pol Roca, 16è en alçada 
amb 1,54 m. i retirant-se en el 
triple salt, afectat per una lesió.  



MOTOR / LA VEU

E l pilot de Moto Club 
Igualada Jordi Sala se-
gueix sumant una molt 

bona experiència en la seva 
primera temporada centrada 
al cent per cent en el món  de 
l’enduro, a l’última cursa que 
es va disputar a Grècia, en un 
terreny molt complicat degut 
a les fortes pluges que va ha-
ver-hi durant tota la setmana  
va aconseguir una bona 6a 
posició en la prova del Super-
Test del divendres tarda-nit, 
malgrat que va haver d’aban-
donar els dos dies de la cursa 
per problemes mecànics.
Aquesta setmana s’ha des-
plaçat a Heinola (Finlandia), 
on el proper cap de setma-
na es disputa la quarta prova 
del mundial d’enduro, enlla-
çant posteriorment el cap de 
setmana dels dies 17 al 19 a 
Enkooping (Suècia) amb la 

Jordi Sala, al Mundial 
d’Enduro

Doble triomf de Bou a Andorra

cinquena prova del campio-
nat. Divendres participaran   
al super-test i el cap de setma-
na dos dies seguits  de cursa, 
seran  la seva nova experiència 
en curses  del mundial  dins la 
categoria Yout Enduro Wolrd 
Cup, on de ben segur la dures-
sa del terreny tornarà a ser-hi 
present.
Agrair al suport d’aquesta 
nova temporada a, RFME, 
Moto Club Igualada, Cs grup, 
Castrol, WP Eric Augé- Ktm, 
Tuga Active Wear i Salma 
Competició.

44  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 17 de juny de 2016

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

T ot i que encara no està 
recuperat totalment 
de la lesió a l’espat-

lla, el pierenc Toni Bou amb 
la Honda va ser el clar domi-
nador tant el dissabte com el 
diumenge del trial d’Andorra 
puntuable pel campionat del 
món a l’aire lliure,
Un cop acabat el trial Bou 
deia: “Estic molt content per 
aquest cap de setmana perfec-
te. Volíem guanyar aquí des-
prés de la cursa de l’any passat. 
Poder aconseguir-ho els dos 
dies ha estat molt positiu. Ahir 
les zones estaven més compli-
cades, i avui, en sec, s’han fet 
molt pocs punts. Ha estat un 
cap de setmana molt positiu 
per al campionat.
Viure aquí i poder treballar, 
entrenar, aquí és molt bo. 

Lliçó de trial de Toni Bou al principat andorrà.

Adam està molt fort i aquí a 
Andorra sempre ho posa molt 
difícil. Hem treballat molt i he 
d’agrair a l’equip tota l’aju-
da que hem tingut per poder 
donar un pas endavant en el 
campionat. No val a badar i 
intentar seguir en aquesta lí-
nia. Físicament em trobo molt 
millor”.

Després del trial andorrà, Toni 
Bou encapçala el campionat 
amb 154 punts, seguit d’Adam 
Raga-TRS- que en te 137, sent 
tercer el company d’equip 
del pilot anoienc, el japonès 
Takahisa Fujinami amb 99 
punts. Lourdes acollirà aquest 
cap de setmana el trial francès 
del campionat mundial.

Monleón, tercer al Sardenya Rally Race

P untuable pel campio-
nat del món de ral-lis 
cross country, es va dis-

putar el Sardenya Rally Race 
amb la participació del pilot 
Armand Monleón de Moto 
Club Igualada amb KTM. Re-
cent arribat de la seva victòria 
xinesa Monleón, va fer una 
destacada actuació a la prova 
sarda, classificant-se en la ter-
cera posició.
Al final del ral·li italià Monleón 
comentava:”Estic satisfet amb 
la nostra actuació. Portem 15 
dies sobre de la moto i amb 
un ritme molt alt, amb la qual 
cosa, malgrat el gran desgast 
físic que això representa, hem 
gaudit molt. Ha estat com un 
Dakar per a nosaltres i a nivell 
d’entrenament això és perfec-
te. La d’avui ha estat una etapa 

Continua la brillant temporada d’Armand Monleón.

molt dura, amb molta navega-
ció i molt poca visibilitat. Els 
de darrere han collat molt i el 
ritme que hem portat a terme 
tots ha estat molt alt. Un tercer 
lloc a Sardenya i una victòria a 
la Xina en menys de 15 dies no 
està gens malament. Ara a des-

cansar una mica que crec que 
ens ho hem merescut”.
Continuen les excel·lents clas-
sificacions d’Armand Mon-
león aquesta temporada, pro-
ves que li van fenomenal per 
prepara la seva participació al 
Dakar 2017. 

Diumenge es disputarà la 
XV Pujada a la Serra de la Llacuna

L a Llacuna acollirà 
aquest diumenge, 19 
de juny,  la XV  Pujada 

a la Serra de la Llacuna orga-
nitzada per l’entitat Escuderia 
Penedès Competició amb el 
permís d’organització de la 
Federació Catalana d’Auto-
mobilisme .
La prova es celebrarà en la 
carretera BP-2121 en el sector 
comprès entre el Km.28,800 i 
el 25,000. El tram té una  lon-
gitud de 3,800 km i un desni-

vell del recorregut de 200me-
tres. La XV Pujada a la Serra 
de La Llacuna és puntuable 
per diferents campionats de 
Catalunya. L’horari general 

previst per diumenge és:
8:00h Tancament carretera
9:00h 1r. Entrenament
12:30h 1a cursa classificatòria
13:45h 2a cursa classificatòria 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’activitat continua a bon rit-
me a Parcmotor Castellolí, 
doncs a més de les carreres de 
cotxes i motos, son molts els 
dies de l’any que les marques 
aprofiten per fer test dels seus 
productes com també d’incen-
tivar als seus millors clients. Al 
llarg de tota la setmana, entre 
els dies 6 i 10 de juny un total 
de 365 clients de Ford passa-
ren per les instal·lacions de 
Parcmotor Castellolí per pro-
var la gamma esportiva Ford 
Performance, productes creats 
pel nou programa des del qual 
surten vehicles únics i d’al-
tes prestacions, un laboratori 

Ford presenta la gamma 
esportiva a Parcmotor

d’innovació i camp de proves 
per crear vehicles d’alt rendi-
ment, components, accessoris 
i experiències úniques per als 
usuaris de la marca.
A la pista de Parcmotor hi ha-
via tres models autèntics pura 
sang: Festa ST (motor EcoBo-
ost 1.6 de 182 CV), Focus ST 
(propulsor EcoBoost 2.0 de 
250 CV) i la gran estrella de 
la marca, Ford Mustang, en el 
seu impressionant versió V8 
de 5.0 litres i 421 CV, reunits 
els tres en un programa en què 
destaquen dos atributs que 
han estat presents en l’ADN 
de Ford des dels seus orígens: 
l’esportivitat i la dinàmica de 
conducció. 

La gamma esportiva de Ford a Parcmotor Castellolí. Foto Jordi Vidal



FUTBOL / LA VEU 

E l passat diumenge 
dia 5 va tenir lloc el 
II triangular de Fut-

bol 7 de penyes de l’Anoia. 
Aquesta edició organitzada 
per la Penya Blanc i Blava 
d’Igualada es va celebrar 
al Camp Municipal de Les 
Comes i va tenir una bona 
afluència de seguidors, amb  
la presència del regidor de 
l’Ajuntament de Cultura i 

Triangular de Futbol 7 
de Penyes de l’Anoia

Podis del Natació Igualada a la Copa 
Catalana infantil, aleví i absoluta

Comerç Pere Camps. 
Dels partits entre la Penya 
Blanc i Blava d’Igualada, la 
Penya Madridista de Vilanova 
del Camí i de la Penya Blau-
grana d’Igualada en van sor-
tir guanyador els vilanovins. 
Però més enllà dels resultats a 
destacar l’ambient de cordia-
litat de la matinal, més enllà 
de la rivalitat pròpia esporti-
va, que va finalitzar amb un 
dinar de germanor entre les 
tres entitats. 
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E ls passats mesos d’abril 
i maig, els nedadors 
de la categoria infantil 

i aleví del CN Igualada, van 
participar a les copes catalanes 
organitzades per la Federació 
Catalana de Natació.
La Copa Catalana  absoluta 
que va tenir lloc a Igualada 
el dia 17 d’abril a les Comes, 
on hi van participar tant ne-
dadors infantils com els ale-
vins més grans. Al final de la 
jornada, van quedar tercers, 
mantenint la divisió per poder 
participar-hi la pròxima tem-
porada.
La Copa Catalana infantil, que 
va ser organitzada per el CN 

Sopar anual de la Penya 
Blaugrana d’Igualada

ENTITATS / LA VEU 

E l dissabte 2 de juliol, 
la Penya Blaugrana 
d’Igualada celebrarà 

el seu 57è aniversari amb un 
sopar al Jardinet de l’Ateneu 
Igualadí, a les 21h.
Durant el sopar es farà entre-
ga de les insígnies d’or i plata 
de l’entitat als penyistes amb 

una antiguitat de més de 50 i 
25 anys respectivament.
El sopar serà  amenitzat pel 
showman Txema López i el 
preu és de 15e pels socis de la 
Penya Blaugrana i de 17e per 
les persones no sòcies. Re-
serva de plaça per correupb-
digualada@gmail.com o per 
telèfon 938055117 abans del 
dimecres 24 de juny.

Molins de Rei el 14 de maig. 
Aquesta copa s’ha format en-
tre els 12 millors clubs de tot 
Catalunya. El CNI estava clas-
sificat en 7ena posició i al final 
de la jornada, van quedar en 
tercera. 
La de la categoria aleví també 
va ser organitzada pel CNI el 
15 de maig. El club igualadí 
estava classificat en 1era. po-
sició, la qual va mantenir al 
final de la jornada.
En totes les copes, s’han mi-
llorat tant les marques indi-
viduals, com les dels relleus i 
també s’han aconseguit mí-
nimes per poder participar 
als Campionats d’Espanya de 
natació, els quals es portaran a 
terme durant el mes de juliol. 

Sergi Solé, primer a la Skyrace 

MUNTANYA / LA VEU 

E l passat diumenge 5 
de maig, el corredor 
igualadí Sergi Solé 

Graells va quedar primer de 
la classificació general a la 
cursa de muntanya Skyrace 
Comadelo-Castanesa de 21 
km i 1.350 metres de desni-
vell positiu, organitzada per 
Ocisport. La cursa tenia la 
sortida i l’arribada a Vilaller 
(Alta Ribagorça) i durant el 
recorregut es pujava al cim 

del Comadelo (2.447 m) bai-
xant després fins al poble de 
Castanesa. El Sergi va fer tot 
el recorregut amb un temps 

de 02 h 15 min 6 seg, arribant 
a la meta en solitari, a més de 
dotze minuts de diferència 
del segon classificat.

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

IBA EN SERIO  TEATRE TIVOLI

Dia 23 de juliol del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  19.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Tivoli. 

"IBA EN SERIO" és una celebració de la vida, un desenfadat espectacle musical escrit i dirigit per Juan Carlos Rubio i amb direcció musical de 
Julio Awad , en què Jorge Javier Vázquez " ens va a cantar " , alguns d'aquests moments , anècdotes , amics i enemics que van marcar la seva 
història , que van forjar el caràcter i la seva trajectòria personal i professional .

Amb JORGE JAVIER VÁZQUEZ

LA BOHÈME   GRAN TEATRE LICEU

Dia 2 de juliol 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. 
Entrades garantides a la zona 2B
Amor, joventut i tragèdia a París
En unes golfes, neix l'amor entre Mimí i Rodolfo res més conèixer-se. Malgrat ser feliços junts, Rodolfo trenca la relació amb l’excusa del coqueteig de Mimí. La 
realitat és que ella està molt malalta i se sent culpable de que la seva vida austera l’ha fet empitjorar. Al �nal, es troben de nou un breu moment abans que ella 
mori.
•Entre les òperes més representades al món, La Boheme és un dels símbols universals de l'òpera.
•La producció transportada al voltant del 1930 (100 anys després de l’original), és fresca, molt teatral i en un marc escenogrà�c força tradicional.
Amb la participació d’Olga Kulchynska i Anatoli Sivko, dos dels guanyadors l'edició 2015 del Concurs Tenor Viñas, en els rols de Musetta i Colline. 

Preu per persona: transport + entrada platea i zona 2B + refrigeri   114 € Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades



“El Beach Handball Igualada tindrà un impacte molt gran, 
només amb el sènior federat vindran més de 400 esportistes”
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HANDBOL / TON CASELLAS

P au Puget va rebre el 
premi de Millor Espor-
tista d’Esport Col·lectiu 

d’Igualada per ser el primer 
en debutar a ASOBAL amb el 
Balonmano Aragón i de  ju-
gar a Divisió d’Honor B amb 
la Roca del Vallès. A part refe-
rent nivell d’handbol platja ha 
quedat campió de Catalunya 
d’Handbol Platja i nomenat 
millor esportista universitari 
d’Handbol Platja. És també or-
ganitzador del Beach Handball 
Igualada.

Com et va arribar l’oportu-
nitat de dur a terme aquesta 
tasca? 
Va ser gràcies a que el Club 
Handbol Igualada, que va ser 
el club on vaig començar a ju-
gar handbol i que m’introduís 
al món de l’handbol platja, 
és posés en contacte amb mi 
per demanar-me que portés 
equips de nivell per intentar 
potenciar l’Handbol Sorra que 
s’havia  fet sempre a Igualada. 
La qüestió era que si volia por-
tar equips bons havia de can-
viar moltes coses del torneig 
perquè fos atractiu i adaptat 
al nivell dels millors tornejos 
d’handbol platja. Així que em 
vaig ficar de ple a organitzar tot 
el torneig amb un gran equip 
molt competent.
Quina experiència tens en 
l’organització d’esdeveni-
ments esportius? 
A través del màster que he re-
alitzat de Gestió Esportiva, 
m’ha donat la possibilitat de 
poder treballar amb ASOBAL 
organitzant la Copa del Rei 
d’Handbol, en la qual he après 
moltíssim i m’ha ajudat en 
moltes coses per aplicar-ho al 
torneig. 
Ara sí, parlem del torneig. 
Quines eren les principals 
mancances que vas trobar 
quan et vas posar per primer 
cop a analitzar el torneig? 
Per començar la repercussió 
que podia tenir a nivell federat, 
ja que actualment els equips 
que competien al Circuit de 
Catalunya d’handbol platja no 
hi participaven. Després mol-
tes coses referent a les infraes-
tructures però principalment 
una planificació i elaboració 
del torneig que considero que 
per fer-ho s’havia de fer amb 
molt de temps i amb molta de-
dicació, una combinació com-

Pau Puget.

Entrevista a Pau Puget, el primer anoienc en debutar a la Lliga ASOBAL, i organitzador del Beach Handball Igualada

durà a terme el torneig? 
L’oportunitat és tenir un es-
pai molt gran amb possibili-
tat de dedicar-hi la pràctica de 
l’handbol platja i poder intro-
duir molts canvis respecte a 
les infraestructures.  Les debi-
litats són que no té la sorra de 
la platja - però esperem que en 
un futur això pugui canviar per 
millorar aquest aspecte -  i que 
està allunyat dels equips del 
Circuit de Catalunya d’Hand-
bol Platja ja que la gran majo-
ria estan a la costa o a prop de 
un torneig que es fa al costat 
del mar. Per aquest mateix mo-
tiu,  sabem que hem d’oferir 
uns serveis boníssims perquè 
pugui agradar a tothom. 
Quines són les novetats que 
hi trobarem en aspectes ex-
tra-esportius? 
L’orientació de les pistes, ja 
que en comptes d’estar en vista 
vertical vista des dels especta-
dors, passarà a ser horitzontal. 
Totes les infraestructures noves 
o utilitzades d’una altra forma 
que faran que tot sigui més útil. 
També el suport de mitjans de 
comunicació i patrocinadors 
que està sent bestial. 
L’handbol és un esport mi-
noritari a Catalunya (darrere 
del bàsquet, futbol i hoquei). 

Això és una barrera de cara a 
aconseguir equips? 
Cap ni una, indiferentment 
de la posició en que es tro-
bi, l’Handbol Platja creix per 
moments i actualment ho està 
fent de una forma desmesu-
rada,  així que per això estem 
tranquils.
Quin impacte creus que 
tindrà el torneig a la ciutat 
d’Igualada? 
Molt gran, tenim comptabi-
litzat que ja només amb el sè-
nior federat hi haurà més de 
400 persones que vindran al 
torneig. Per començar, a nivell 
esportiu aquell cap de setma-
na serà “la ciutat de l’handbol 
platja” ja que serà on hi partici-
parà més gent. Després a nivell 
de serveis serà molt gran per-
què aquests esportistes i els se-
guidors es quedaran a Igualada 
tot el cap de setmana.
En quins aspectes et fixaràs 
un cop tancat el torneig per 
tal de fer-ne una valoració ob-
jectiva?  
En tots els aspectes que s’han 
produït durant el torneig, te-
nint en compte els que s’han fet 
bé i amb els que es pot millorar 
per tal de fer del Torneig Beach 
Handball Igualada un torneig 
referent en tots els nivells.  

plicada, a la qual hi he pogut 
accedir fent que l’organització 
i millora del torneig sigui el 
tema del meu Treball Final de 
Màster. 
El torneig s’ha inclòs per ter-
cera vegada dins el Circuit 
d’Handbol Platja de Catalu-
nya, quins beneficis té això? 
Tot i que ja hi estava inclòs, no 
hi tenia cap mena de reper-
cussió, aquest és el problema. 
Estem segurs que aquest any 
serà el torneig revelació i que 
a partir d’ara el torneig donarà 
un salt qualitatiu molt gran en 
tots els aspectes. 
Aquest any es preveu que vin-
guin més equips federats que 
mai i fins i tot algun de fora 
de l’estat, com ho has aconse-
guit? 
Efectivament, aquest any, amb 
el sènior federat hem fet rècord 
històric de participació, mai 
havien participat tants equips 
federats. Referent a equips de 
fora de l’estat hi haurà dos 
equips provinents d’Anglater-
ra gràcies a que un antic juga-
dor del club ara és allà.  També 
hi participa un equip compo-
sat per varis jugadors de la Se-
lecció d’Andorra i també cal 
destacar que vindran alguns 
jugadors de la Selecció Espa-
nyola d’Handbol Platja, sense 
oblidar la gran quantitat de ju-
gadors referents a nivell català.  
La veritat és que he arribat a 
portar tots aquests esportistes 
explicant el canvi del torneig, 
com seria, destacant que estarà 
molt bé i sobretot parlant molt 
amb ells per acabar de convèn-
cer-los. 
Hi ha hagut un canvi de nom, 

per què? 
Sí, va ser una idea que ha funci-
onat molt bé.  Per dos motius, 
el primer per donar un aire 
més innovador i per deixar clar 
que hi ha hagut un canvi molt 
gran del que era el torneig amb 
comparació al que serà.  El se-
gon motiu és per una qüestió 
més orientada a la tirada que 
pot tenir aquest nom, ja que 
és més actual i per aconseguir 
patrocinadors i participants, el 
nom enganxa molt més,  tot i 
que a nivell local està molt ar-
relat el nom de l’Handbol Sor-
ra. 
Aquest any també s’han mo-
dificat i diversificat les dates, 
amb quin objectiu? 
I per sort que ho hem fet! La 
data que hi havia prèviament 
coincidia amb dos dels torne-
jos més importants de Cata-
lunya, així que ens hem hagut 
d’adaptar a la realitat i fer-ho 
un cap de setmana que només 
coincidia amb un torneig que 
es fa per primer any a Badalo-
na. Al nostre favor, vam estar 
molt hàbils perquè la gran ma-
joria de equips bons ha vingut 
al nostre torneig. Per tant, el 
cap de setmana del 25 i 26 de 
juny farem el sènior federat i 
del 4 al 10 farem el no federat i 
el base federat, fent que la pri-
mera setmana sigui el sènior 
federat on hi haurà una evolu-
ció molt gran referent a equips 
i del 4 al 10 segueixi una mica 
el format que s’havia fet fins 
ara però aprofitant tots els can-
vis i fent-lo diferent.
Quines són les oportunitats i 
debilitats que ofereix el Parc 
de Valldaura, l’espai on es 

Toni López. L’infantil femení 
del Club Handbol Igualada es 
va proclamar subcampió de la 
Copa Federació Catalana cele-
brada a Coma-ruga el passat 
dissabte 11 de juny. Victòria 
als valors d’equip, compro-
mís i companyerisme d’un 
equip novell en la disciplina de 
l’handbol i que ha anat crei-
xent a mesura que ha avançat 
la temporada. I és que, malgrat 
el resultat final de 23-13 contra 
el Handbol Garbí Palafrugell, 
per perdre una final s’hi ha 

d’arribar, i aquest equip junta-
ment amb el seu quadre tècnic 
han aconseguit una fita de la 
que tots ens sentim molt orgu-
llosos.
Jugadores: Xènia Méndez, Laia 
Moyes (5), Karen García (1), 
Alba Camañes (4,2p), Marta 
López (2), Carla Carbó, Da-
maris Rosa, Elia Dueñas, Me-
lat Olivé (1), Arianna Sanjuan, 
Marina Martí . Entrenador i 
equip tècnic : Pere Sendra, Joan 
Méndez, Carles Sendra, Maria 
Mayol.

L’infantil femení de l’Handbol Igualada, 
sotscampió de la Copa Federació



FUTBOL / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha felicitat el passat 
dimecres, 8 de juny, la 

Unión Deportiva Montserrat 
per haver pujat a Segona Cata-
lana aquest 2016. L’equip, que 
aquesta temporada ha jugat 
al Grup 12 de la Tercera Ca-
talana, va confirmar l’ascens 

Recepció municipal a la 
UD Montserrat

Final de temporada per a l’IVC

en la penúltima jornada de la 
competició amb una victòria 
per 4-3 contra La Múnia a Les 
Comes. 
A la recepció hi han assistit 
jugadors de la plantilla, equip 
tècnic, directius i aficionats, 
que han estat felicitats per 
l’alcalde, Marc Castells, la re-
gidora d’Esports, Rosa Plassa, 
i altres regidors del consistori.
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VOLEIBOL / IVC 

S ’ha acabat ja la tempo-
rada de voleibol a Igua-
lada. El Sènior masculí 

Jorba Solà va assolir la per-
manència a Segona amb un 
tercer lloc. Any de transició, 
esperem que el que ve podem 
assolir mes reptes. Pel que fa al 
Senior femení A Allain Affle-
lou Ivc, van aconseguir passar 
a 2a fase per  l’ascens, però es 
van quedar en una 6a plaça, 
amb un equip molt jove que 
promet. Pel que fa a l’Allain 
Allelou Senior Femení B aca-
ba en vuitena posició a Quar-
ta Catalana, mirant d’anar 
assolint experiència cara la 
nova temporada. Els veterans 
assoleixen finalment la terce-
ra posició amb una gran tem-
porada i gaudint molts com si 
tinguessin 20 anys. Esperem 
que segueixin així. 
Pel que fa a la base, les Juvenils 
A 3a en categoria preferent 
han donat en molt moments 
gran nivell de joc i veiem 
un prometedor potencial 
d’aquestes jugadores. El Juve-

nil B ha fet una 7a posició, i si 
aconseguixen estabilitat segur 
que aconseguiran més objec-
tius. Del Cadet Masculí cal 
parlar de temps d’aprenentat-
ge però apunten a un potenci-
al molt gran. Les jugadores de 
l’Infantil han estat sens dubte 
l’equip que ha fet una pro-
gressió espectacular en el seu 
aprenentatge, aconseguint la 
5a plaça en la fase campionat. 
També l’equip mixt aleví ha 
assolit molts conceptes del vo-
lei, assegurant una progressió 
molt bona cara al futur. També 

agrair a tots els nostres patro-
cinadors la confiança que ens 
han donat ja que sense aquest 
suport es fa difícil la tasca de 
l’esport amateur.
Qui vulgui provar o perfecci-
onar en el vòlei pista el con-
videm a unes jornades que 
farem sobre la segona quin-
zena de juliol. Estigueu atents 
al nostre Facebook o bé us 
podeu posar en contacte amb 
nosaltres a igualada.volei.
club@gmail.com. Atents tam-
bé a la propera edició del cam-
pionat de Vòlei Sorra.

Parròquia 
de Sant 
Magí de 
Rocamora

Organitza: Patrocinen: Col·laboren:

www.brufaganya.cat

Santuari de Sant Magí 
de la Brufaganya

juny | juliol|agost |
setembre  de  2016

Nits Musicals
a la a Brufagany

Entrades 
i abonaments

Escolania de Montserrat
Vicenç Prunés,  piano/ Llorenç Castelló,  director 

Divendres, 17 de juny de 2016, a les 21:30

Orquestra de Cambra Camerata XXI
David Puertas, narrador  

Dissabte, 9 de juliol de 2016, a les 21:30

Marta Mathéu, soprano
Josep Surinyac,  piano

Dissabte, 13 d’agost de 2016, a les 21:30

Coral Mixta d’Igualada
Alfred Cañamero,  director

Dissabte, 10 de setembre de 2016, a les 21:30

o Escolania de Montserrat: 20€

o Orquestra Camerata XXI: 15€

o Marta Mathéu: 15€
o Coral Mixta d’Igualada: 15€

o Abonament als quatre concerts: 50€



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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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Els guanyadors  
de 2 entrades dobles 

per al concert 
CARTA BLANCA A TXEMA RIERA

18 JUNY 2/411 TEATRE DE L’AURORA
són:

ÀGATA BRUNET
(d’Igualada)

I 
GLORIA NASARRE
(de Sta. Margarida 

de Montbui)
FELICITATS!

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

SORTEIG D’UNA TABLET
ENERGY NEO 2 

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

SORTEIG D’UNA TABLET
ENERGY NEO 2 

IGUALADA
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93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA · Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

MÚSICA / LA VEU 

D e divendres a dissab-
te Calaf acollirà la 
25a edició del Fes-

tival de Música Tradicional i 
Popular, el Desfolca’t, i ho farà 
recuperant la programació de 
tres dies que en els darreres 
edicions s’havia vist limitada a 
dissabte, tot i mantenir la cen-
tralitat i la majoria de concerts 
pel mateix dia. Fins a 15 actu-
acions musicals convertiran 
les places i bars de la capital 
de Calaf en l’epicentre de la 
música popular durant els tres 
dies, amb canvis tant d’ubi-
cació com de programació 
en un dels festivals estiuencs 
de referència de la Catalunya 
Central.
Albert Pla, Korrontzi, Aspen-
cat, Joan Garriga, Cobla ca-
talana dels Sons Essencials, 
Pont d’Arcalís, Amsterdam 
Klezmer Band, Jaume Arne-
lla, Dead Bronco... són alguns 
dels noms principals d’un 
cartell que ofereix un concert 
a la sala gran del Casal de Ca-

laf divendres nit (Albert Pla i 
Korrontzi, per 15 euros) i diu-
menge migdia (Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia aleví, 
per 5 euros i un dissabte on els 
espectadors podran gaudir de 
fins a 12 concerts en diferents 
espais de la vila per una única 
entrada de 6 euros.

Concert al Casal divendres 
amb Albert Pla i Korrontzi
L’encarregat de donar el tret 
de sortida al certamen calafí 
el divendres 17 a les 22h serà 
el cantautor vallesà Albert Pla, 
que brindarà un espectacle 
on el protagonista serà el seu 
habitual humor àcid al costat 
de la guitarra de Diego Cor-
tés. Just després serà el torn 
dels bascos Korrontzi (que ja 
van ser plat fort del Desfolca’t 
2014), amb el seu reperto-
ri tradicional capitanejat pel 
virtuós Agus Barandiaran a 
la trikitixa. Ambdós concerts 
tindran lloc al Casal de Calaf 
(15 euros).

El dissabte del Desfolca’t: 12 

actuacions musicals en 9 ho-
res per 6 euros
Però a banda de la nota de qua-
litat de divendres, el dissabte 
continuarà sent enguany el dia 
de cita ineludible amb Calaf.  
Els espectacles arrencaran el 
vol a les 17.30h amb l’infantil 
de La Tresca i la Verdesca, mí-
tica formació que aposta per 
un repertori amb cançons de 
composició pròpia, a l’hora 
que tindrà lloc la IV trobada 
de colles bastoneres vingudes 
de Copons, Manresa i Sant 
Feliu de Llobregat. Després 
d’ells serà el torn de Pasqual i 
els Desnatats, actuació en pe-
tit format d’alguns membres 
de La Terrasseta de Preixens, i, 
ja a 3/4 de 8, la plaça comp-
tarà amb l’actuació de Jaume 
Arnella, un dels personatges 
cabdals de la música tradicio-
nal al nostre país, sempre a la 
recerca de la cultura popular, 
dels seus llenguatges, i sovint 
seguint les tradicions dels jo-
glars expressats en romanços i 
cançons. Tots els actes tindran 
lloc a la Plaça Barcelona 92, 
que serà també l’emplaçament 
del sopar popular (entrepà 
de botifarra, postres, beguda i 
cafè 8 euros).
La Cobla Catalana dels Sons 
Essencials, capitanejada per 
Marcel Casellas, serà l’encar-
regada de l’espectacle inau-
gural a les 21.20h a la mateixa 
plaça Barcelona 92. Barreja 
de sonoritats i color de cobla 
amb percussions i ritmes d’ar-

Quinze concerts per celebrar els 25 anys del Desfolca’t, 
aquest cap de setmana a Calaf

Albert Pla, Korrontzi, Aspencat, Joan Garriga, 
Cobla Catalana dels Sons Essencials, Pont d’Ar-
calís, Amsterdam Klezmer Band, Jaume Arnella, 
Dead Bronco... són alguns dels noms principals 
d’un festival ple de música a preus populars

reu de la Mediterrània, la Co-
bla compta amb un repertori 
que abraça de la rumba al ball 
pla, la sardana, ritmes tren-
cats, la jota o el contrapàs, 
passant per un folk melòdic 
únic i sorprenent. Just des-
prés d’ells, El Pont d’Arcalís, 
el grup referencial i més caris-
màtic del folk català, oferirà la 
seva actuació per a tots aquells 
qui vulguin gaudir d’un bon 
ball de plaça, al torn que s’ini-
cien els diferents concerts si-
multanis, però esglaonats, als 
diferents bars del poble.

Música en directe als bars i 
gresca fins la matinada
El primer dels concerts en 
arrencar fora la plaça serà al 
Bar Canet, a les 23.15h, amb 
el duet Betzuca, en què Ca-
rol Duran i Núria Lozano ens 
submergiran al món del cuplet 
barceloní del primer terç de se-
gle XX. A les 23.45h, el cantant 
i líder de La Troba Kung-Fú, 
Joan Garriga, oferirà un con-
cert al Bar Rosa acompanyat 
del guitarrista Madjid Fahem. 

Els seguiran l’arrencada de les 
dues actuacions previstes al 
Pub Skàndol, que acollirà el 
sorprenent i galopant grup 
basc de country-rock Dead 
Bronco a les 00.15 i el rocka-
billy punk dels calafins Pànic 
a partir de les 1.45h.
En paral·lel als concerts dels 
bars, a la plaça Barcelona 92, 
Amsterdam Klezmer Band 
prendran el relleu al Pont 
d’Arcalís a les 00.45h. Amb 
les seves sonoritats klezmer 
i balkan, ska i jazz, gypsy i 
hiphop, el grup neerlandès ha 
actuat a 34 països diferents 
que els ha permès erigir-se 
com a banda de reconegut 
renom internacional. Des-
prés d’ells, a les 2.30h, el grup 
valencià Aspencat, posarà el 
punt i final a la festa nocturna 
amb el seu ska reggae refor-
mulat per l’electrònica que 
tant èxit de públic els ha 
reportat en els darrers anys.
Podeu consultar la progra-
mació i adquirir entrades 
anticipades al web www.
desfolcat.cat
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 LINKEDIN:
 Una eina per trobar feina

Dimarts dia 12 de juliol de 18 a 21 hores

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal 
Inscripcions a: www.talentiagestio.com

Una oportunitat per fer negoci
Dimecres dia 31 d’agost de 18 a 21 hores

Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.

Necessita :
Esteticista especialitzada 

en aparatologia facial, 
corporal, electrologia 

i depilació làser 

Amb 2 anys d’experiència.
Enviar cv: info@talentiagestio.com

MÚSICA / LA VEU 

D esprés de l’èxit de les 
primeres propostes 
de l’Estival de Jazz i 

de la sessió de Ioga Jazz que 
va tenir lloc ahir al claustre 
de l’Escola Pia on més de 40 
participants van gaudir de 
la música en directe de Xa-
vier Grau durant una sessió 
de ioga, el festival segueix 
aquest cap de setmana amb 
dues de les propostes més 
esperades: el duet format per 
Rossy i Mézquida i la Carta 
Blanca que el festival atorga 
a un músic en cada edició.
Avui divendres el Kiosk del 
Rec acull el pianista Marco 
Mezquida i el trompetista 
Félix Rossy per presentar el 

seu celebrat Elegia, un con-
junt de composicions prò-
pies, improvisacions lliures 
i versions molt personals. 
L’Estival de Jazz porta a 
Igualada una de les propos-
tes més aplaudides del pano-
rama jazzístic estatal.
I la nit del dissabte té lloc el 
gran dia del festival, la pre-
sentació al Teatre de l’Aurora 
de la Carta Blanca a l’orga-
nista Txema Riera, que pre-
sentarà el seu primer treball 
acompanyat de Dani Pérez 
a la guitarra i Roger Gu-
tiérrez a la bateria. Amb la 
col·laboració d’Underpool 
Music, s’enregistrarà un disc 
d’aquest treball, el quart disc 
produït per l’Estival de Jazz 
d’Igualada. 

Marco Mezquida y Félix Rossy i La Carta Blanca 
a Txema Riera a la segona setmana de l’Estival de Jazz

El festival continuarà la set-
mana que ve amb Mathil-
de Touissant Quartet el dia 

24 de juny a l’Ou com Ba-
lla i Pol Omedes Quartet el 
dissabte 25 al Somiatriutes 

d’Igualada i acabarà el 2 de 
juliol dins del festival gastro-
nòmic Vadefoodies.

CINEMA / LA VEU 

L a Naranja Mecánica 
(1971) serà la propera 
pel·lícula de les sessi-

ons Cinema Total, dedicades 
a recuperar grans clàssics 
de la història del cinema en 
pantalla gran.
Serà aquest proper dissabte 
18 de juny a les 22:00h als 
cinemes Mont-Àgora de San-
ta Margarida de Montbui on 
es projectarà aquest clàssic 
del genial Stanley Kubrick. 
La projecció serà en versió 
original doblada al castellà 
i a la imponent pantalla de 

la sala gran dels cinemes de 
Montbui per poder gaudir 
al màxim de l’experiència 
de veure aquesta llegendària 
producció britànica.
Basada en la novel·la d’Ant-
hony Burgess, dirigida per 
Stanley Kubrick, i protago-
nitzada per Malcolm Mc-
Dowell, la història de La Na-
ranja Mecánica se situa a la 
Gran Bretanya, en un futur 
indeterminat. L’Àlex (Mal-
colm McDowell) és un jove 
molt agressiu que té dues 
passions: la violència desen-
frenada i Beethoven. És el cap 
de la banda de “los drugos”, 

que alliberen els seus instints 
més salvatges apallissant, vio-
lant i horroritzant a la pobla-
ció. Quan aquesta escalada 
de terror i violència assoleix 
l’assassinat, l’Àlex és detin-
gut i empresonat. Serà llavors 
quan se sotmetrà voluntàri-
ament a una innovadora ex-
periència de reeducació que 
pretén anul·lar dràsticament 
qualsevol rastre de conducta 
antisocial.
La Naranja Mecánica és una 
pel·lícula tan incòmoda com 
atraient, tan desagradable 
com perfecta. Una obra mes-
tra de Stanley Kubrick que va 

ser prohibida per la seva vio-
lència explícita i per un dis-
curs ideològic i formal que 
afecta als sentits i la ment de 
l’espectador. Una obra que 
“fa pensar”. Una distopia fu-
turista que és molt vigent, 
massa. A través de la sàtira i 
a ritme de Ludwig Van Beet-
hoven, La Naranja Mecánica 
critica la societat moderna i 
les seves formes d’autoritat.
Les entrades es poden adqui-
rir a la taquilla dels cinemes 
abans de la projecció, es po-
den reservar al correu cines.
montagora@gmail.com, o es 
poden comprar online.

Cinema Total proposa “La Naranja Mecánica”
als Cinemes Mont-Àgora de Montbui
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

D esprés de tres actu-
acions sense castells 
de vuit, els Moixi-

ganguers d’Igualada tenien 
ganes de tornar a demostrar a 
plaça el bon nivell dels assajos 
i aquest diumenge a Barcelo-
na, a la Festa Major del Baix 
Guinardó, van descarregar un 
tres de vuit de postal, acompa-
nyat del quatre de vuit i del set 
de set.
L’actuació no va començar 
del tot bé pels morats, que 
van desmuntar el tres de vuit 
de primera ronda després 
d’alguns problemes als pisos 
superiors, però el castell ha-
via anat molt bé fins l’entrada 

dels dosos i això donava con-
fiança a la colla. En la ronda de 
repetició van optar pel set de 
set, que van descarregar sen-
se problemes, i l’objectiu dels 
vuit pisos es mantenia. En se-
gona ronda els Moixiganguers 
hi van tornar amb el tres de 
vuit i l’execució va ser impe-
cable: sòlid a la pinya, hi havia 
unes 150 camises morades a 
plaça, sense perdre les mides 
al tronc i una canalla àgil. Tot 
plegat va permetre descarre-
gar un tres de vuit de postal, 
ràpid i sense grans dificultats, 
era el segon tres de vuit de 
l’any. A tercera ronda els igua-
ladins van arrodonir la diada 
amb el quatre de vuit, el tercer 
d’aquest 2016. El castell va co-

mençar molt bé, però a partir 
de la carregada i amb algun 
dels pilars perdent la posició, 
als morats els va tocar demos-
trar que també són capaços 
de defensar els castells quan 
es compliquen, i el van poder 
descarregar sense més nervis 
del compte. Van arrodonir la 
diada amb un vano de cinc 
de comiat. Els amfitrions, els 
Castellers de la Vila de Gràcia, 
van demostrar el seu bon estat 
de forma descarregant la torre 
de vuit amb folre, ràpida i se-
gura, el set de vuit i el nou de 
set amb una enxaneta. Els cas-

Tornen els vuit pisos dels Moixiganguers
Els igualadins van descarregar el tres i el quatre de vuit al Baix Guinardó

tellers de Badalona completa-
ven el programa, i amb baixes 
d’última hora van haver de 
conformar- se amb el tres i el 
quatre de set i el quatre de set 
amb l’agulla. Després de l’ac-
tuació, els micacos van alçar 
un pilar de quatre en rebuig a 
l’assassinat per violència mas-
clista d’aquest dissabte a Ba-
dalona.
Aquest ha estat un cap de set-
mana intens per als Moixi-
ganguers, després d’un mul-
titudinari assaig, divendres a 
Cal Tabola, on els igualadins 
van poder treballar totes les 

posicions del tres de nou amb 
folre, amb una xerrada tècni-
ca sobre les característiques 
d’aquest castell i proves de 
tronc, pinya i folre. La propera 
actuació dels Moixiganguers 
serà novament a Barcelona, 
aquest diumenge 19 de juny a 
la Festa Major del Fort Pienc, 
on actuaran amb els Caste-
llers de la Sagrada Família i els 
Marrecs de Salt. La setmana 
següent, del 23 al 26 de juny, 
els igualadins viatjaran a Lec-
co per portar els castells a la 
ciutat italiana agermanada 
amb la capital de l’Anoia.

El 3 de 8 descarregat al Baix Guinardó. 

Assaig del 3 de 9 a Cal Tabola

Menú diari - menú festiu 
servei de cartaObert tots 

els dies
RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 
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LLIBRES / LA VEU 

E ls lectors del Club de 
lectura en català de 
la Biblioteca Central 

d’Igualada han acabat les 
trobades del curs 2015-2016 
amb una convidada d’excep-
ció: l’escriptora Maria Carme 
Roca. La trobada del club va 
tenir lloc el dimecres 8 de juny 
per comentar Escollida pels 
Déus, una novel·la històrica 
ambientada a l’Empúries gre-
ga. Precisament el gènere de 
la novel·la històrica és un dels 
que més bé coneix  M. Carme 
Roca, que el treballa des de la 
seva doble singularitat d’his-
toriadora i escriptora.
A tots els membres del club 
els va agradar molt aquesta 
novel·la, de la qual van desta-
car la força i passió dels per-
sonatges, així com una trama 
trepidant i una recreació del 
context històric excel·lent. “És 
com si ho veiessis”, va dir una 
de les assistents. Precisament 
és això el que pretenia l’auto-
ra: “volia que llegir el llibre fos 
com obrir la porta d’una casa 
grega o ibera i acompanyar els 
lectors pels carrers d’Empori-

on”. Els costums, la manera de 
viure, els comerciants, les ce-
lebracions, les batalles, les pas-
sions i l’amor són els ingredi-
ents d’aquesta novel·la en què 
es veuen les relacions entre 
aquests dos grans pobles de 
l’antiguitat: els grecs i els ibers. 
Maria Carme Roca és una de 
les escriptores més prolífiques 
de casa nostra i ha publicat 
fins al moment 52 obres, en-
tre novel·les, novelles juvenils 
i contes. La seva darrera his-
tòria és A punt d’estrena, que 
va ser novetat editorial a la 
passada edició de Sant Jordi i 
que ja es pot trobar en préstec 
a la Biblioteca.

Maria Carme Roca es troba amb els 
lectors del Club de lectura en català

El Club de lectura en català 
està especialitzat en la lectu-
ra d’autors catalans de tots 
els temps, tan clàssics com 
contemporanis, i de tots els 
gèneres narratius. Des del se-
tembre de 2015 al juny d’en-
guany la quinzena de persones 
que formen part d’aquest club 
han llegit: El silenci de les vi-
nyes, de Gisela Pou; Se sabrà 
tot de Xavier Bosch; Licantro-
pia de Carles Terés; La tragè-
dia de Cal Pere Llarg, d’Eduard 
Girbal Jaume, i Escollida pels 
Déus, de Maria Carme Roca. 
El club reprendrà les seves tro-
bades després de l’estiu.

CULTURA POPULAR / LA VEU 

L a Federació del Segui-
ci Tradicional Històric 
d’Igualada (FESTHI) 

convoca un concurs infantil 
per tal de donar a conèixer en-
tre els més petits, la recupera-
ció de la imatge dels Gegants 
Vells d’Igualada que s’estrenarà 
a la Festa Major d’enguany.
El concurs, dirigit a tots els in-
fants d’entre 0 i 13 anys, con-
sisteix en imaginar i pintar 
com seran els vestits dels ge-
gants. Del 15 de juny al 15 de 
juliol, els participants podran 
dipositar la làmina de concurs 
a les urnes ubicades en diversos 
punts de la ciutat: la Llibreria 
Llegim...?, el cafè de l’Ateneu, 
el Faro, el Bitok, l’inQuiet i la 
Biblioteca d’Igualada. De mo-
ment, s’han distribuït 960 là-
mines a escoles de la ciutat i 
250 làmines a entitats i urnes.
D’entre tots els participants, 
el jurat (format per integrants 
de totes les colles de la FEST-
HI) triarà dos guanyadors amb 
el criteri de màxima similitud 
amb les figures dels Gegants 
Vells. El 1r premi consistirà en 
una entrada infantil a l’Ingra-
vita, un llibre, una samarreta i 
un sopar al Bitok pel guanya-
dor i un acompanyant. El 2n 
premi serà una joguina dels 
Magatzems Faro, un kit de 
“paint window stickers”, un 
berenar a l’Ateneu Igualadí pel 
guanyador i dues persones i 
una samarreta de “som escola” 
d’Òmnium Cultural.

La recuperació dels Gegants Vells

Les primeres fonts que citen 
els gegants a Igualada daten de 
1489 i hi ha la seguretat que 
al segle XVII ja es comptava 
amb una parella. Els Gegants 
Vells que es recuperen ara, te-
nen la seva primera menció 
oficial el 1861. Les figures van 
sobreviure fins el 1925 i, amb 
la mateixa carcassa, se’n van 
fer de nous en aquesta data. 
Aquelles figures es van perdre 
o probablement destruir du-
rant la Guerra Civil espanyola 
entre els anys 1936-1939. Des 
de la FESTHI s’ha volgut recu-
perar uns gegants que van ser 
elements cabdals de la Festa 
Major durant la segona mei-
tat del XIX i primer terç del 
XX. Des de la Federació, es vol 
reintroduir els busts històrics 
i les seves funcions: assistir a 
les festivitats solemnes del ca-
lendari festiu on participi el 
Seguici Tradicional Històric 
d’Igualada.

La FESTHI
La Federació del Seguici Tra-
dicional Històric d’Igualada 
(FESTHI) és una organitza-
ció cultural sense ànim de 
lucre constituïda per entitats 
autònomes de la ciutat que 
participen activament de la 
seva tradició festiva popu-
lar. A dia d’avui la Federació 
aplega a més de 250 persones 
pertanyents al Ball de Bastons 
d’Igualada, el Ball de Cercolets 
d’Igualada, el Ball de Pastorets 
d’Igualada, el Ball de Sant Mi-
quel i els Diables, els Trabucai-
res d’Igualada “Els Voladors” i 
els Moixiganguers d’Igualada. 

Un concurs infantil 
donarà a conèixer la 
recuperació dels 
Gegants Vells d’Igualada

CULTURA / LA VEU 

Joan Vives, habitual de l’AUGA, 
va oferir en la penúltima ses-
sió del curs una deliciosa tarda 
de música. En l’escaiença del 
Quart Centenari de la mort de 
Shakespeare, va fer un repàs a la 
música d’aquell temps a Angla-
terra i a Europa en general. Va 
incidir, també, en les músiques 

que acompanyaven i enriquien 
moltes de les obres de Shakes-
peare que es representAven als 
teatres de Londres.
El proper dilluns serà Anto-
ni Dalmau qui tancarà el Curs 
2015-2016. Ho farà parlant de 
l’Exili igualadí a Mèxic desprès 
de l’última Guerra Civil. Noms, 
famílies, fets que encara son en 
el record de molts.

Joan Vives Bellalta, o com fer gaudir 
la música, A L’AUGA

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 
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-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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MÚSICA / LA VEU 

D emà dissabte es po-
drà gaudir del swing, 
el blues i el country 

blues a la sala capelladina Pa-
per de Música.
Serà a les 7 de la tarda, com 
és habitual, i anirà a càrrec de 
The Suitcase Brothers, format 
per Santos Puertas, guitarra i 
veu, i Víctor Puertas, harmò-
nica i veu, que interpretaran 
obres de RL Burnside, JB Le-
noir, Louis Jordan, entre d’al-
tres.
Es tracta d’un duet arrelat al 

Concert de blues a Paper 
de Música

blues amb 15 anys de trajectò-
ria que s’ha fet un lloc al món 
del blues a nivell internacio-
nal. Han participat a l’Inter-
nacional Blues Challenge, la 
competició a nivell mundial 
més gran de blues que té lloc 
a Memphis (EEUU), quedant 
entre els vuit millor grups de 
tot el món.
The Suitcase Brothers és ar-
tífex d’un so únic. Les seves 
veus, l’harmònica del Victor i 
la guitarra del Santos es com-
plementen com només dos 
germans poden fer-ho. El pú-
blic gaudirà del seu talent i del 
repertori que presentaran.

MÚSICA / LA VEU 

L ’Igualada Big Bang, la 
celebració dels 10 anys 
de Protons, va ser un 

èxit rotund i va assolir tots els 
objectius marcats: des d’acon-
seguir la cohesió i divertiment 
de tots els percussionistes con-
vidats; fins a omplir la plaça 
de l’Ajuntament amb tots els 
grups exhibint uns especta-
cles en estàtic de gran qualitat 
sobre l’escenari. La feina ben 
feta dels darrers mesos va do-
nar els seus fruits i la primera 
gran trobada de batucades a la 
capital de l’Anoia va servir per 
demostrar que la ciutat és viva 
i que la percussió hi és molt 
present.
Des de primera hora del matí 
els 6 grups convidats de fora 
de la ciutat i els dos igualadins 
van anar arribant al Col·legi 
Maristes Igualada on van ser 
rebuts pels organitzadors de 
la festa. La planificació del dia 
va anar tal i com s’havia pre-
vist. Es va començar amb una 
gimcana a Les Comes feta per 
equips formats de membres 
dels diferents grups. El dinar 
i el bingo, al mateix menjador 
dels Maristes i amb el bon am-
bient regnant en tot moment, 
van ser el preludi a la cercavila 
pel cor de la ciutat. Era d’ho-
ra, feia molta calor i els carrers 
encara demanaven una estona 
de pausa abans d’omplir-se 
com tots els caps de setma-
na, però amb més o menys 
gent els músics van sortir des 
de Cal Font al voltant de les 
17.00 hores i, una hora i mitja 
després, els 9 grups ja berena-
ven a la plaça del Pilar, espe-

rant els espectacles finals. A 
les 19.05 es donava el tret de 
sortida amb els Xqt’s de Santa 
Susanna, un grup que sempre 
ha acollit i tractat als Protons 
com si fossin a casa. A ells els 
van seguir els que consideren 
“germans petits” dels amfitri-
ons: els Batrakes de Manresa 
que s’estrenaven amb un es-
pectacle en estàtic i que van 
superar qualsevol expectati-
va. Van seguir Taboo, des de 
Vilanova i la Geltrú, que amb 
el seu bon humor que va pro-
vocar rialles durant tot el dia 
i Batokatú, des d’Oliana, de-
mostrant que la bona música 
arriba arreu. Mal-Llamp era el 
primer grup igualadí en pujar 
a l’escenari, demostrant que 
un grup tradicional també 
es capaç de trencar esquemes 
quan se’ls hi demana i de fer-
ho a la perfecció. Des de Bar-
celona, Batubaroa va posar-hi 
la màgia a nivell música i des 
de Sant Cugat, els guanyadors 
del darrer concurs As de Repi-
ques, Karabassà, van demos-
trar perquè van endur-se el 

premi i van fer ballar a tots els 
qui omplien plaça. Batinkat, 
com sempre, van donar-ho tot 
dalt de l’escenari, demostrant 
un gran treball al darrere i una 
millora constant, posant ben 
amunt, també, el nom d’Igua-
lada.
I després del parlament del 
regidor de cultura de l’Ajun-
tament, Pere Camps, i de l’en-
trega d’obsequis i agraïments, 
era el torn de l’explosió final 
amb els Protons presentant 
espectacle i el públic i la resta 
de grups realment entregats. 
L’emoció a les cares dels per-
cussionistes igualadins un cop 
acabat tot era més que palpa-
ble i fins i tot alguna llàgrima 
d’alegria va fer acte de presèn-
cia quan la trentena de mem-
bres va pujar sobre l’escenari. 
La nit va acabar amb un sopar 
on els colors de cada grup eren 
el de menys. Un dia rodó, de 
principi a final, per resumir els 
10 anys de Protons; els 10 anys 
d’energia positiva a ritme de 
batucada. 

Deu anys i un dia amb els Protons

MÚSICA / LA VEU 

E l proper divendres 17 
de juny, a 2/4 de 10 
de la nit, tindrà lloc al 

Santuari de Sant Magí el con-
cert inaugural de les “V Nits 
Musicals a la Brufaganya” a 
càrrec de l’Escolania de Mont-
serrat.
Des de fa dies que les entrades 
s’han exhaurit a causa de les 
nombroses reserves que s’han 
fet a través de la web www.
Brufaganya.cat. Aquesta cir-
cumstància és especialment 
rellevant tenint en compte 
que el santuari de la Brufaga-
nya està situat en un lloc total-
ment despoblat i que tothom 
haurà de fer bastants quilò-
metres per assistir-hi. S’han 
rebut peticions, entre altres 
llocs, de Barcelona, Tarragona, 
Igualada, Vilafranca del Pe-
nedès, Sant Sadurní d’Anoia, 
Cervera, Piera, Ponts, Saba-
dell, Santa Coloma de Que-
ralt, La Llacuna, Sant Martí de 
Tous, Pontils, Les Piles, Bell-

prat, etc...
Les Nits Musicals a la Brufaga-
nya van néixer l’any 2011 de la 
mà de l’Associació d’Amics de 
Sant Magí de la Brufaganya i 
el seu entorn per tal de dina-
mitzar culturalment l’espai de 
la Brufaganya. D’aquesta ma-
nera s’ampliaven les activitats 
que des de l’any 2008, amb 
l’organització de l’aplec de se-
tembre i les obres de restaura-
ció i manteniment del santua-
ri, la mateixa associació havia 
anat desenvolupant. 
El cicle d’aquest es completarà 
amb l’actuació de l’Orques-
tra de Cambra Camerata XXI 
el dia 9 de juliol, la soprano 
Marta Mathéu amb l’acom-
panyament del pianista Josep 
Surinyac el 13 d’agost i l’actu-
ació de la Coral Mixta d’Igua-
lada el 10 de setembre.
Abans del concert hi haurà 
servei d’entrepans i begudes i 
després, com ja és tradició, se 
servirà una xocolatada amb 
coca i pa torrat per a tots els 
assistents de forma gratuïta.

L’Escolania de Montse-
rrat obre les “Nits musi-
cals a la Brufaganya”

POESIA / LA VEU 

D emà dissabte, 18 de 
juny, l’Adoberia de 
Cal Granotes d’Igua-

lada acollirà a les 20h el dar-
rer recital de la temporada del 
cicle de música i paraules De 
Pell Sensible. En aquesta ocasió 
anirà a càrrec del conegut actor 
igualadí Joan Valentí, que reci-
tarà versos de J.V. Foix, acompa-
nyat pel músic també igualadí 
Martí Marçal.
Josep Vicenç Foix i Mas (Bar-
celona, 1893 - 1987) va ser un 
poeta, periodista i assagista ca-

talà, un dels més destacats de 
les avantguardes literàries. Ell 
mateix es definia no com a po-
eta, sinó com a investigador en 
poesia. La presentació de l’autor 
anirà a càrrec de la professora i 
filòloga Mercè Badal, que ha 
estat l’encarregada de fer la tria 

dels poemes i dels fragments 
que es recitaran.
Les entrades es poden adquirir 
de manera anticipada al preu 6 
euros al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística (c/ Garcia Fossas, 
2) o a la mateixa taquilla de Cal 
Granotes (Baixada de la Unió, 
s/n) una hora abans del recital a 
8 euros. L’aforament és limitat a 
noranta persones.
La següent temporada del cicle 
DePellSensible es reprendrà el 
mes de setembre, amb quatre 
nous recitals, dedicats a Joan 
Margarit, Feliu Formosa, Najat 
el El Hachmi i William Shakes-
peare.

Joan Valentí recitarà J.V. Foix a Cal Gra-
notes, dins del cicle De Pell Sensible
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POESIA / LA VEU 

L a tercera Vetllada Poètica 
de la Coral de Santa Ma-
ria d’Igualada, celebrada 

el proppassat dijous dia 11 a la 
tarda, suposà una reeixida acti-
vitat que va complaure tothom 
i que representà un important 
avenç en l’objectiu que es prete-
nia, com és fiançar la personali-
tat en una funció tan important 
con és el treball de grup, cara al 
públic.
El títol del festival era “La mú-
sica de la poesia” i cal dir que 
s’evidencià un notable pas qua-
lificatiu en referència a les an-
teriors edicions. L’acte de caire 
privat, que acabà amb un refri-
geri, tingué per escenari la sala 
gran de cal Del Rio-Torrents, 
adequadament habilitada.
La cantaire Rosa Valero actuà de 
presentadora i coordinadora de 
la sessió.
En la primera part es presentà 
en caràcter d’estrena, La volta 
del món d’un murri, obra en 
vers escrit i narrat per Lleo-

nard del Rio, que comptà amb 
la col·laboració de Concepció 
Cuadras, Eusèbia Fanega, Al-
fons Ferrer, Jaume Puig i Narcís 
Viarnés. El relat explica a grans 
trets la vida del capelladí Anto-
ni Llucià Bussé (1890-1930): un 
pinta que sovint s’escapava de la 
presó i del manicomi, un murri 
que havia fet mil papers de l’au-
ca i imitava el rei Alfons XIII, un 
estafador d’alta volada, que va 
plomar mitja dotzena d’esposes 
en diversos països, bo i fent-se 

passar per marquès, empresari 
o, fins i tot, pel mateix Came-
tes a Saint-Moritz. 
En la segona part foren vint-i-
quatre els rapsodes, integrants 
de la Coral que hi participaren 
amb un parell de poesies ca-
dascú, abordant-se estils molt 
diversos pel que fa la temàtica i 
contingut.
Una vetllada que deixà bona sa-
tisfacció a tots els actuants i ga-
nes de atènyer una nova edició.

La Coral de Santa Maria celebrà amb 
èxit la III Vetllada Poètica

Grup de rapsodes participants. / JAUME VILA

CINEMA / LA VEU 

L ’igualadí Toni Junyent 
és coguionista de la pel-
lícula Amor tóxico, que 

aquest divendres s’estrena a 
les sales de cinema.
Es tracta d’una pel·lícula que 
es va estrenar l’any passat al 
Festival de cinema europeu de 
Sevilla i ha voltat per festivals, 
en què ha guanyat diversos 
premis, entre ells el de millor 
actriu i millor guió al Festival 
de cinema fantàstic de Múrcia.
Amor tóxico és una pel·lícula 
una mica inclassificable, que 
balla entre el cinema d’autor 
la comèdia macarra i tocs de 
cinema fantàstic.
La pel·lícula és la trobada en-
tre dos personatges molt per-
duts, en Toni, un noi que no 
comprèn les dones però que 
s’esforça per arribar a elles de 
totes les maneres possibles Per 
internet coneixerà la Irene, 

un àngel o un dimoni, que li 
farà passar molt malament, 
que desmuntarà tots els seus 
prejudicis i idees sobre les do-
nes. Tot en la pitjor -o potser 
la millor- cita de la seva vida, 
entre les parets d’un bar semi-
desert. Un marc perfecte per-
què sorgeixi l’amor més pur... 
i més tòxic.

L’igualadí Toni Junyent, 
coguionista de la 
pel.lícula “Amor Tóxico”

EXPOSICIONS / LA VEU 

E l segon artista convidat 
al cicle és el Pep Valls. 
Cada artista convidat 

tria el format i la presentació 
que més li plau.
El passat dilluns 6 de juny, en 
arribar a l’institut, ens vam 
trobar una magnífica cistella 
de globus aerostàtic al mig del 
vestíbul amb un pòster on el 
Pep ens hi exposa la següent 
idea:
“Aquest mes de maig vam tenir 
l’oportunitat de formar part 
d’una expedició en globus 
a Madagascar: l’Ultramàgic 
Balloon Experience. Un país 
del tot fascinant però, com 
quasi la majoria de països de 
l’Àfrica els seus habitants vi-
uen en unes condicions molt 
diferents a les nostres. Pitjors? 
Millors? És difícil de jutjar. 
En tot cas, això, diferents. 
Quan les persones del món 
diguem-ne desenvolupat co-
neixem la seva realitat creiem 
que hem de modificar-la, can-
viar-la…Però cal dir que en 
molts casos ens equivoquem. 
Cal assumir que ells viuen bé 

adaptats al seu entorn, com 
nosaltres al nostre.
De totes maneres hi ha imat-
ges que et donen a entendre 
que sí que els podríem donar 
un cop de mà per tal de millo-
rar-los una mica la seva qua-
litat de vida. A moltes zones 
de Madagascar vam veure que 
vestien roba esportiva (?) però 
ja molt feta pols per l’ús. Ales-
hores vam pensar que estaria 
bé fer-los arribar roba esporti-
va nostra que ja no fem servir 
i que està en bon estat. Així 
neix el projecte Madagasport.

Si vols participar en aquesta 
iniciativa diposita a la ciste-
lla de globus pantalons curts 
i samarretes de màniga curta 
(tant usats com nous) i nosal-
tres els ho farem arribar. Con-
cretament a la zona del parc 
natural de Tsingy de Bemara-
ha,  prop de Bekopaka.
Moltes gràcies per la teva col-
laboració” .  Pep Valls
Durant tot el mes de juny tin-
drem la cistella al vestíbul, di-
gueu-ho a més família i a més 
amics, ens faria il·lusió om-
plir-la fins dalt!  

5è  cicle d’exposicions d’artistes 
exalumnes del Pere Vives

EXPOSICIONS / LA VEU 

E l proper dissabte, dia 
18 de juny, a les 12:00 
del migdia, a l’espai 

dedicat a exposicions del res-
taurant Camí del Castell, a La 
Pobla de Claramunt, s’inaugu-
rarà una nova exposició on es 
podrà veure una mostra dels 
quadres d’aquesta poblatana.
La Leonor García es va iniciar 
en el món de la pintura artísti-
ca fa 3 anys, de la ma de la seva 

professora Pilar Gil. Des de 
petita li agradava molt pintar, 
però fins que no es va jubilar 
no va poder tenir la oportu-
nitat d’endinsar-se en aquest 
món.
Aquesta serà la seva primera 
exposició en solitari; ante-
riorment ha exposat les seves 
obres de forma conjunta amb 
els seus companys de l’esco-
la de pintura de La Pobla de 
Claramunt.

Exposició de Leonor 
García, a la Pobla de 
Claramunt



Un costum perdut

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L a basílica de Santa Maria ha re-
cuperat una portalada que tenia 
en un lateral, després que havia 

estat suprimida en acabar la guerra.
Era una porta que cada any, pel 13 de 
juny -festa de Sant Antoni de Pàdua-, 
tenia el seu protagonisme, tota vegada 
que per aquell lloc es repartia el pa, 
anomenat de Sant Antoni, a la sortida 
de l’Ofici, que en aquell temple celebra 
el Gremi de Blanquers en honor al seu 
Patró.
En substitució del “pa dels pobres”, 

com també era conegut, ara s’obsequia 
als centres benèfics locals. El costum 
d’aquell repartiment a la gent necessi-
tada s’ha perdut fa ja molt temps.
Una fotografia d’Antoni Botines va 
captar el moment en què, per aquella 
portalada del carrer de Santa Maria, es 
feia el repartiment del pa de Sant An-
toni, a l’any 1932. 
Aquest clixé pertany ara a l’arxiu JFG, 
de Vilanova del Camí. És un testimo-
ni documental que resta del tipisme 
igualadí, d’aquells ja reculats temps.  
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SARDANES / LA VEU 

Amb un dia esplèn-
did es començava a 
les 8 del matí, una 

vegada més i com cada any, 
a preparar el 88è Aplec de la 
Sardana; l’equip format per 
la junta de l’Agrupació, uni-
formats tots amb el jersei 
blau, has disposa cada u a fer 
la feina encomanada amb ale-
gria i bon humor; primer de 
tot es munten les taules per 
els col·leccionistes de plaques 
de cava; destacar que la placa 
commemorativa d’enguany 
porta una sorpresa: les figures 
del Bartomeu i la Paquita; un 
cop enllestida aquesta feina, es 
munta l’escenari de les cobles: 
senyera, emblema de l’entitat, 
equip de so i tot el necessari 
perquè no falti cap detall; ar-
ribem així, com aquell qui no 
vol, a les 11, hora de comença-
ment del aplec; en Lluís Pont, 
amb la seva veu clara i ferma, 
com a presentador, saluda a 
tots als assistents i presenta la 

primera cobla, que en aquest 
cas es la Maricel de Sitges, i 
comença a arribar gent, i un 
autocar ple d’amics de Cerda-
nyola del Vallès ens saluda tot 
esperant passar un molt dia i 
ballar moltes sardanes, i van 
arribant més persones, i tam-
bé uns amics de la Catalunya 
del Nord fan acte de presència, 
i començant a desgranar-se les 
sardanes, ara la cobla Maricel, 
ara la cobla Ciutat de Girona, 
alternant-se cada dues sarda-
nes, per arribar així a la sarda-
na conjunta que tanca la pri-
mera part del aplec. Al mateix 
temps, qui volia, podia provar 
la seva habilitat fent partides a 
les bitlles catalanes.
Mentre es toquen les sardanes 
la junta prepara, amb diligèn-
cia, les taules per el dinar: bus-
cant les ombres adients, po-
sant les cadires i altres petits 
detalls; remarcar que aquest 
any la paella i la resta del di-
nar a estat encomanat a un 
equip de Ripoll, molt eficient 
per cert, ja que es cuida de 

tot i que no falti cap detall al 
moment de servir el dinar; les 
persones que es queden a di-
nar, aquest any pugen més de 
160, quedant totes molt satis-
fetes; arribats a la sobretaula, i 
amb no gaire temps de marge, 
es balla el ja tradicional ball de 
crespelles, només es pot posar 
una peça per ballar, encara 
que el públic volia més; no pot 
ser, ja que es l’hora proppassa-
da de les 4:30 i té de tornar la 
tenora a refilar. 
Comença, doncs, la segona 
tanda de sardanes, ara amb 
la cobla Ciutat de Terrassa, 
alternant-se cada dues sarda-
nes també amb la Ciutat de 
Girona; l’aplec va avançant i 
s’arriba així a la 10à sardana, 
que és la de colles improvisa-
des; es formen les colles, que 
en aquest cas son 10; es dona 
pas al galop de lluïment i es 

balla la sardana corresponent, 
donant el següent resultat: 1ª 
Alegria, 2ª D’aquí i d’allà, en 
tercer lloc hi ha tres empats, 
son per les colles, Les noies de 
Cerdanyola, Miscel·lània i Ets 
de Montbui, 6ª Espai la Caixa, 
7ª Colla Romaní, 8ª De tot el 
món, 9ª Els arreplegats i 10ª 
Amics de la sardana. Arribats 
a aquestes alçades del aplec i 
quedant poques peces per aca-
bar, arriba l’hora tan esperada 
per tothom, el berenar po-
pular, es formen les cues per 
assaborir les dolces coques ce-
dides gentilment per diversos 
forns i pastisseries de la nostra 
ciutat i remullar-lo amb una 
beguda.
I com totes les coses que te-
nen un final, l’aplec també te 
el seu, abans però, es repar-
teixin els obsequis a les colles 
improvisades i es fa el sorteig 

Igualada va viure el 88è Aplec de la Sardana

d’una magnífica panera, que 
enguany també es queda a 
Igualada, i ara sí, la sardana 
de germanor com a cloenda 
d’aquest 88è Aplec de la Sarda-
na, es forma una gran rotllana, 
bé s’intenta que sigui rotllana, 
cosa impossible d’aconseguir, 
i es balla la sardana La Infan-
tona, d’Enric Sans i Salellas.
S’ha acabat l’Aplec, ara pensar 
ja per el 89; l’equip de la junta 
altra volta a treballar, a deixar 
el passeig net tal com l’hem 
trobat al matí, i també sentir, 
amb orgull, que hem fet un 
treball que ha agradat a tota la 
gent vinguda d’arreu. Donar 
les gràcies al president sortint, 
Toni Valls, per tot el suport 
donat durant els 8 anys que 
ha estat al front de l’entitat, i 
al nou president entrant do-
nar-li tots els ànims per acom-
plir la tasca encomanada. 
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DIVENDRES 17

FESTA
Igualada 
 XX Aniversari Casal Cívic Montserrat
Festa per a tota la família.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda al 
Casal Cívic Montserrat.

BARRUFAJOCS
Igualada 
Els homes llop. Ets capaç d’endevinar 
quin dels teus veïns és un home llop? 
En aquesta sessió de jocs podràs posar a 
prova la teva astúcia i les teves habilitats 
de deducció.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

CLUB DE CINEMA
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “El cartero y 
Pablo Neruda”. Dirigida per Michael Ra-
dford (1994).
Divendres a les 8 del vespre a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 
Concert amb Marco Mezquida i Felix 
Rossy.
Divendres a les 10 del vespre al Kiosk 
del Rec.

MÚSICA
Piera 
Ruta dels músics. 16 actuacions musicals 
en viu de grups musicals de Piera ubicats 
en racons i portals emblemàtics del barri 
antic.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al barri 
del Raval.

MÚSICA
Calaf 
Festival Desfolca’t. El festival de música 
tradicional desFOLCa’t de Calaf celebra 
25 anys
De divendres a diumenge en diversos 
espais de Calaf.

MÚSICA
Òdena 
Concert amb Amants de Lulú
Divendres a les 9 del vespre a la capella de 
Sant Miquel.

DISSABTE 18

TEATRE
Igualada 
X edició de la Marató de Teatre de  la Ta-
rima. Els alumnes de l’escola de teatre pre-
senten les obres treballades al llarg del curs.
Dissabte a partir de les 11 del matí al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

POESIA
Igualada 
Cicle DePellSensible
“És quan dormo que hi veig clar”, de J. V. 
Foix. Amb Joan Valentí, actor, i Martí Mar-
sal, músic.
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 
Carta Blanca a Txema Riera.
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Capellades 
Concert de blues, swing i country blues a 
càrrec de The Suitcase Brothers, amb San-
tos Puertas, guitarra i veu i Víctor Puertas, 
harmònica i veu.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

CINEMA
Sta. Margarida de Montbui 
Projecció de la pel·lícula “La Naranja 
Mecánica” que  forma part de les sessions 
Cinema Total dedicades a recuperar grans 
clàssics de la història del cinema.
Dissabte a les 10 del vespre als cinemes 
Mont-Àgora.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 

Presentació del projecte multidisciplinar, 
“Entre jazmines y rosas”, dirigit pel músi-
cautor Diego Paqué
Dissabte a les 8 del vespre a l’església de la 
Tossa de Montbui.

DIUMENGE 19

DANSA
Igualada 
Benvinguts al vol 235 d’Atrezzo Airlines.
Festival de dansa on actuen tots els alum-
nes de l’escola.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada 
El Grup Country Ateneu convoca la tro-
bada mensual i canvia d’ubicació; el bon 
temps convida a celebrar-la a l’aire lliure.
Diumenge a les 6 de la tarda a la pista de 
l’Ateneu.

TROBADA
Calaf 
22a Trobada de Puntaires de Calaf.
Diumenge a partir de les 10 del matí a la 
plaça dels Arbres.

DILLUNS  20

CONFERÈNCIA
Igualada 
“L’exili d’igualadins a Mèxic”.
A càrrec d’Antoni Dalmau, que parlarà de 
l’exili igualadí a Mèxic del 1939. Els iguala-
dins que s’exiliaren a Mèxic són encara en 
el record de molts. Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert de cloenda del curs a càrrec 
d’alumnes i professors de l’EMMI.
Dilluns a les 7 de la tarda al pati de l’Es-
cola Municipal de Música.

MÚSICA

Igualada 
Concert de final de curs dels alumnes de 
violí de 4cordes.
Dilluns a 1/4 de 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

DIMARTS 21

XERRADA
Igualada 
Jornada informativa de la Universitat 
Oberta de Catalunya.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
Piera 
Lectura comentada de “La hija del caní-
bal” obra de Rosa Montero.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioreca de Piera.

DIMECRES 22

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 
Cinema. Projecció de “Ascensor a el 
Cadalso (Ascenseur pour l’Échafaud)” 
(1958).
Dimecres a les 10 del vespre a la pista de 
l’Ateneu Igualadí.

MÚSICA
El Bruc 
Concert de la banda Marienlyst Skoles 
Musikkorps d’Oslo i de la Banda de l’Es-
cola de Música i Dansa d’Esparreguera.
Dimecres a les 7 de la tarda a Can Casas.

DIJOUS 23

FLAMA DEL CANIGÓ
Igualada 
Arribada de la Flama des del Canigó, en-
cesa del peveter, lectura del manifest i re-
partiment del foc. Sortida de la Flama en 
direcció a Montserrat.
Dijous a partir de les 8 del vespre a la 
plaça de l’Ajuntament.

GÈNERE I DRET A LA 
SALUT
25 fotografies de la Sandra Sotelo, 
Raimundo Rivas, altres cooperants 
de Farmamundi i IF Productions 
ens apropen al treball en xarxa de 
dones a la República Democràtica 
del Congo, en defensa del dret a la 
salut.
Del 13 al 29 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.

PORTRAITS IN BLACK
Jöel Ventura
Exposició de fotografies del fotò-
graf barceloní.
Del 21 de maig al 26 de juny a la 
sala d’exposicions Ramon Godó de 
l’Agrupació Fotografica.

ESCOLA OBERTA GAS-
PAR CAMPS

Gravat, fotografia i dibuix. Col.lecti-
va realitzada pels alumnes dels allers 
de Gravat, Fotografia i Dibuix.
Del 3 al 26 de juny a la sala d’exposi-
cions de l’Escola d’art Gaspar Camps.

TUMORE LAGUNKOIAK 
/ TUMORS AMIGABLES
Txaro Marañon
Aquesta exposició està vinculada al 
projecte ART+SOCIAL+TÈXTIL, 
una proposta conjunta entre profes-
sors d´art i educació de Barcelona i 
Jaén per posar en comú iniciatives 
artístiques entorn als temes de l´ac-
ció social i del treball tèxtil.
Del 26 de maig al 20 de juny a Artè-
ria, espai d’art i tallers.

SIGARA SEGARRA. CRU-
ÏLLA ENTRE IBÈRIA I 
HISPÀNIA

Objectes de les cultes ibera, romana 
i tardoantiga trobades en les excava-
cions fetes als Prats de Rei.
Del 22 d’abril al 3 de juliol a la sala 
d’exposicions temporals del Museu 
de la Pell.

G8/750 ESTELS. LA VOL-
TA CELESTE
Després d’haver travessat a ple sol el 
jardí de l’Arena, vaig entrar a la ca-
pella de Giotto, on la volta sencera 
i el fons dels frescos són tan blaus...
Del 30 d’abril al 17 de juliol al Museu 
Molí Paperer.

PINTURA
Leonor Garcia.
Pintura. Primera exposició en soli-
tari de l’artista poblatana.
A partir del 18 de juny al restaurant 
Camí del Castell.

IN-FUSIONS D’IMAGE
Pepa Busqué i Encarna R. Cuerva
Imatges que les autores han fusio-
nat per construir una tercera reali-
tat,  utilitzant l’atzar i la màgia de 
les noves tecnologies.
Fins el mes de juliol a la sala d’ex-
posicions de la Tossa de Montbui.

VET AQUÍ UN DRAC
Eli Elis (Elisabet Serra)
Bruixes que cuiden cactus, llops 
amb bufandes, dracs vegetarians.
 De l’1 de juny al 15 de juliol al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central.

ELS LLIBRES POP-UP
Són llibres mòbils o animats, amb 
desplegables, figures tridimensi-
onals, pestanyes mòbils, solapes 
emergents….
 De l’1 de juny al 29 de juliol al ves-
tíbul de la Biblioteca Central.

EXPOSICIONS
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El pallasso Chocolat
Estrena a Montbui  •  Monsieur Chocolat

RAMON ROBERT

B elle Époque. El pallasso Choco-
lat va ser el primer negre que 
va treballar en un circ francès i 

va tenir un enorme èxit a la fi del segle 
XIX. Va ser també el primer a fer pu-
blicitat, el que va inspirar a altres ar-
tistes de l’època com Toulouse Lautrec 
o als germans Lumière, participant en 
diverses de les seves primeres pel·lí-
cules. Ell i el pallasso Foottit van ser 
pioners en la creació d’un duo entre 
un pallasso “Carablanca” i un pallasso 
“August” negre. Chocolat, de nom real 
Rafael Padilla, va néixer a Cuba cap a 
1865 i, sent un nen, es va traslladar a 
Europa. A Espanya va treballar com a 

servent, enllustrador i miner. El destí el 
va portar a França a treballar en el circ. 
Va passar de ser esclau a ser un home 
lliure, del circ al teatre, i de l’anonimat 
a la fama. Aquesta pel·lícula explica la 
seva increïble historia.

       Interpretada per Omar Sy (que va ser 
un dels protagonistes del gran èxit 
del cinema francès Intocable), James 
Thierrée, Clotilde Hesme i Olivier 
Gourmet, Monsieur Chocolat  relata 
la vida (el salt a la fama i el posterior 
oblit) d’un pallasso excepcional. Basa-
da en una novel·la de Gerard Noiriel, 
la pel·lícula va més enllà de la simple 
crònica biogràfica i reflexa amb di-
versitat els problemes socials, racials, 
circenses, polítics i vitals d’aquestes 

Tornen les tortugues
Estrena a Montbui  •  Ninja Turtles

RAMON ROBERT

L es fabuloses i intrèpides Tor-
tugues Ninja van néixer com a 
tals en format de còmic, a l’any 

1984. Tres anys després, la cadena 
nord-americana CBS les va fer debutar 
en televisió. La sèrie en dibuixos ani-
mats va tenir molt èxit, així que pocs 
anys desprès la Fox Kids va decidir 
rodar una nova sèrie televisiva, llavors 
amb actors disfressats de tortugues. El 
salt al cinema no es va fer esperar. El 
1990 s’estrenava Las Tortugas Ninja, 
a la qual seguirien distintes continua-
cions.  Ara s’estrena la sexta pel.lícula 
de la nissaga, Ninja Turtes: Fuera de 
las sombras, segona en la que participa 
l’actriu Megan Fox.

       La nova pel.lícula de les Tortugues 
Ninja ha estat realitzada per Dave Gre-
en. En aquesta ocasió, les fantàstiques 

tortugues tornen a sortir de les ombres 
per protegir la ciutat de Nova York del 
malvat Shredder i els seus nous aliats. 
Aquesta seqüela és una bona millora 
de l’aventura de 2014 que va reiniciar 
la franquícia. Els efectes són millors, el 
ritme és més tens i l’impacte general 
resulta molt més entretingut. Aquesta, 
com l’anterior, ha estat produïda per 
Michael Bay. 

vides, alhora que estableix la difícil 
realitat de l’època. La pel.lícula serà 

especialment gaudida pels amants del 
circ i del teatre de varietats.

La taronja de Kubrick
Cinema Total a Montbui  •  Monsieur Chocolat

RAMON ROBERT

A quest proper dissabte, a les 
22´00 hores, hi haurà una 
nova sessió de Cinema To-

tal als cinemes Mont-Àgora de Santa 
Margarida de Montbui. En aquesta 
ocasió es projectarà un clàssic realit-
zat per Stanley Kubrick a l´any 1971: 
A clockwork Orange (La taronja me-
cànica). Ambientada en un futur pro-
per, narra les incidències del jove Àlex 
(Malcolm McDowell) i els seus amics, 
que troben plaer i diversió en la vio-
lència extrema.

                A mig camí entre la crònica futurària, 
la paràbola social i la comèdia negra, 
la pel·lícula té ritme elèctric i musical, 
imatges excitants i seqüències podero-
ses. Irònica, refulgent i virulenta, va ser 
també adjectivada de sàdica i repulsi-
va, sent prohibida en alguns països. 

Havent perdut part de la seva càrrega 
revulsiva, la pel·lícula pot jutjar-se ara 
com una de les més agosarades, peculi-
ars i emblemàtiques del seu temps

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

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

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

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



X-MEN APOCALIPSIS 
Estats Units. Ciència-ficció i acció. De Bryan Singer. Amb 
James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, 
Nicholas Houl.
Des de l’inici dels temps Apocalipsi, el mutant més pode-
rós que ha existit mai, era adorat com un déu mentre acu-
mulava els poders de la resta de mutants. Després de milers 
d’anys adormit, desperta en un món que no li agrada. Vol 
acabar amb tota la humanitat i crear un nou ordre mundi-
al. Però el Professor X, amb l’ajuda de Mística, s’unirà a un 
grup de joves mutants per intentar aturar-lo.

O LOS TRES O NINGUNO
Irán - França. Basada en fets reals. De Kheiron. Amb 
Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman
Història sobre el petit Kheiron, els seus pares, Hibat i Feres-
hteh, dues persones d’un optimisme irreductible, i sobre el 
viatge que van emprendre anys enrere des d’una petita po-
blació al sud de l’Iran fins a París. Basada en l’autobiografia 
del director.

DOS BUENOS TIPOS

Estats Units. Comèdia policíaca. De Shane Black. Amb 
Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Kim Basinger 

Ambientada a Los Angeles durant els anys 70, gira entorn 
del detectiu Holland March i el matón a sou Jackson Healy, 
els quals es veuen forçats a col·laborar per resoldre el cas 
d’una jove desapareguda, la mort d’una estrella porno i una 
conspiració criminal que arriba fins a les altes esferes..  

RUMBOS
Espanya. Comèdia dramàtica. De Manuela Burló Moreno. 
Amb Carmen Machi, Ernesto Alterio, Pilar López de Ayala, 
Miki Esparbé, Nora Navas i Karra Elejalde
Diverses històries d’amor que s’entrecreuen a través de sis 
vehicles: dos cotxes, una ambulància, un taxi, un autobús 
i un tràiler. A cada vehicle els personatges traslladen el seu 
equipatge vital. 

MONSIEUR CHOCOLAT
França. Drama. De Roschdy Zen. Amb Omar Sy, James 
Thierrée, Clotilde Hesme.
Belle Époque. El pallasso Chocolat, el primer negre que va 
treballar en un circ francès, va tenir un enorme èxit a la fi del 
segle XIX. El destí el va portar a França a treballar en el circ. Va 
passar de ser esclau a ser un home lliure, del circ al teatre, i de 
l’anonimat a la fama

ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO
Estats Units. Fantasia. De James Bobin. Amb Mia Wa-
sikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hat-
haway, Sacha Baron Cohen, Michael Sheen, Alan Rickman, 
Stephen Fry. 
Alícia torna al País de les Meravelles per salvar el Barreter Boig. 
Seqüela de la pel.lícula de Tim Burton, basada en els llibres de 
Lewis Carroll. 

LA NARANJA MECANICA
Estats Units. Clàssic del cinema. D´Stanley Kubrick. Amb 
Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Adri-
enne Corri. 

Gran Bretanya, en un futur indeterminat. Alex és un jove 
molt agressiu que té dues passions: la violència desaforada i 
Beethoven. És el cap de la banda dels drugs, que deixen fluir 
els seus instints més salvatges apallissant, violant i aterrint 
la població. Però Alex és detingut i, a la presó, se sotmetrà a 
una innovadora experiència de reeducació que pretén anul-
lar dràsticament qualsevol indici de conducta antisocial.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
Aquest divendres no hi ha sessió de 
Cineclub

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

NINJA TURTLES
Dv i Ds: 16:15/18:25
Dg: 16:15/18:25/20:35

LA NARANJA MECANICA
Ds: 22:00

SALA PETITA

NINJA TURTLES
Ds: 20:35

RUMBOS
Dv: 18:40/20:50
Ds: 16:30/18:40
Dg.: 16:30/18:40/20:50

Sta Margarida de Montbui

1/ EXPEDIENTE WARREN 
(16A) 
Dv. Dll i Dm: 18:50/21:50
Ds.: 16:10/18:50/21:50
Dg.: 11:30
1/ ANGRY BIRDS (TP) 
Dg: 16:00
1/ BUSCANDO A DORY (TP) 
Dg: 18:00
1/ X-MEN (TP) 
Dg: 20:40

2/ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO 
(TP)
Dv Dll i Dm: 18:10/20:35
Ds.: 15:30/18:10/20:35
Dg: 12:00/15:40/18:10/20:35
2/ESPIAS DESDE EL CIELO (12A)
Dv a Dm: 22:55

3/X-MEN (7A)
Dv Dll i Dj: 19:00/22:00
Ds.: 16:15/19:00/22:00
Dg.: 11:30
3/EXPEDIENTE WARREN (7A)
Dg: 16:10/18:50/21:50

4/WARCRAFT (12A)
Dv a Dm: 17:30/20:00/22:30

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dg.: 11.50/17:30/20:00/22:30

5/ NINJA TURTTLES(en català) 
(TP)
Dg: 11:40
5/ NINJA TURTTLES 3D (TP)
Ds i Dg: 15:45
5/ NINJA TURTTLES (TP)
Dv a Dm: 18:05/20:25/22:45

6/DOS BUENOS TIPOS  (16A)
Dv Dll i Dm: 17:55/20:20/22:50
Ds.: 15:30/17:55/20:20/22:50
Dg.:11:50/ 15:30/17:55/20:20/22:50

7/CAPITAN AMERICA (12A) 
Dg.: 12:00
7/NINJA TURTTLES còpia (TP) 
Dv Dll i Dm: 19:20/22:00
Ds. i Dg: 17:00/19:20/22:00

8/ ANGRY BIRDS (TP)
Dv a Dm: 18:30
Dg: 11:40/18:30
8/ EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Ds i Dg: 16:15
8/ UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA 
(7A)
Dv a Dm: 20:30/22:35 

O LOS TRES O NINGUNO (12 
anys)
Diumenge: 18:00

MONSIEUR CHOCOLAT (12 
anys)
Diumenge: 19:40
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www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64

SOLUCIONS PER A EMPRESES
Projectes dʼimplantació i comunicació

Manteniments informàtics

Instalació de xarxes

Subministraments

Montàgora Cinemes
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Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8h a 10h  informació, opinió i entreteniment

I el cap de setmana, segueix Els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioiguala-
da.cat 
i també a twitter, facebook i igualapp.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres  a les 13h. També de 
dilluns a divendres a les 20h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30h a 15h, 
7 cançons en català

Estació central de dilluns a divendres de 10h a 12h, 
la millor música sona a Ràdio Igualada. I de 12h a 13h
Estació Central Hits

Cada dia segueix l’actualitat política i cultural a Ràdio Igualada. 
De 20.15h a 21h dilluns Tertúlia de Societat, dimarts D’Interès 
Municipal, dimecres Compareixença, dijous La Galeria
i divendres Vols Llegir?

De dilluns a divendres, de 21h a 22h, la Ràdio de la ciutat feta per la gent 
de la ciutat dilluns 24, dimarts Més enllà de Nashville, dimecres 
El Subterrani, dijous Espai 8 i divendres Planeta Igualada 

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

per als més petits El Conte, de dilluns a dijous a les 21h 

la solidaritat pren paraula amb Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

What's going on! (divendres 22h a 23h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h a 24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada

Retard Partie On Air (div. 23h a 24h). 
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Juny
17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar.

18: Marc i Marcel·lià; Marina; Ciríac i Paula. 
19: Romuald; Gervasi; Protasi; Aurora; Juliana Falconieri.

20: Silveri; Florentina.  
21: Lluís Gonzaga; Ramon de Roda; Adolf; Demètria.

22: Joan Fischer; Tomàs More; Paulí de Nola 
23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Simón Pallàs Gros

Els seus estimats:  fills Blanca i Rocco Vitale, i Josep, néts, Elisa i Rocco, Lluïsa, 
germans, nebots, cosins   i  amics, volem agrair les mostres de condol rebudes.

1939-2016
Ens va deixar ahir dia 16 de juny a l’edat de 76 anys 

Igualada, 17 juny de 2016

En record de:

Funerària Anoia S.L

 Francisco Català Mateu

Els seus: esposa, Teresa Vendrell Solé; fills Francesc i Roser; néts, Aida i Nil, 
cosins i demés familiars  ho fan saber a llurs  amics i coneguts. L’ acte  de comiat 
tindrà lloc avui divendres a les 11,30 a la parròquia de la Sagrada Família.

Passà a la casa  del Pare ahir dijous dia 16 a l ‘ edat de 82 anys

Domicili del finat: Òdena 123-5-1
Igualada, juny de 2016

A.C.S

En record de:

Francesc Català Mateu

Director de Publicacions Anoia S.L

1984 - 1995

Tot l’equip, socis, col.laboradors i amics del diari 
volem donar mostres de condol a la família.

ACS

Igualada, juny de 2016

Igualada, 12 de juny de 2016

Carmina Martí i Sánchez
1973 -1996

Carmina, passen els anys però el teu record 
segueix molt viu.

Trobem a faltar la teva alegria i el teu somriure.
Sempre estaràs entre nosaltres.

ESGLÉSIA / LA VEU 

E ls bisbes han aprovat 
el decret d’implantació 
del catecisme Testimo-

nis del Senyor, que, a partir del 
pròxim 1 de setembre serà el 
catecisme oficial per a la inicia-
ció a la vida cristiana dels nois i 
noies a partir dels 11 anys, a les 
deu diòcesis catalanes. La pre-
sentació del Catecisme es farà 
al Seminari Conciliar de Barce-
lona el propvinent 30 de juny 
durant les XIV Jornades In-
terdiocesanes de Responsables 
de Catequesi organitzades pel 
Secretariat Interdiocesà de Ca-
tequesi de Catalunya. Aquest 
nou catecisme prossegueix el 

treball de renovació dels ca-
tecismes locals encoratjat pel 
Catecisme de l’Església Catò-
lica, fou aprovat primàriament 
per la Conferència Episcopal 
Espanyola i després obtingué el 
reconeixement de la Seu Apos-
tòlica.
Diuen els bisbes en el decret: 
«Inspirat en els grans moments 
de la Vetlla Pasqual, ajuda els ca-
tequitzants a créixer més en la fe 
en Jesucrist, a assaborir la gràcia 
ja rebuda en els sagraments, a 
incorporar-se més plenament a 
la missió de l’Església i a viure 
com a deixebles i testimonis del 
Senyor. Aprofundeix els contin-
guts del primer catecisme Jesús 
és el Senyor i és el text de refe-

rència per a la preparació per a 
rebre el sagrament de la Confir-
mació.»
També afirmen que lliuren el 
catecisme «als seus primers 
destinataris, els nois i noies que 
volen conèixer, estimar i esde-
venir deixebles de Jesucrist; a 
les famílies, transmissores de la 
fe i esglésies domèstiques, per 
a l’acompanyament en l’edu-
cació de la fe dels seus fills; als 
rectors i animadors de la ca-
tequesi en les parròquies; als 
consagrats i a les institucions 
catòliques, per a la seva missió 
en l’àmbit educatiu; i als cate-
quistes que l’utilitzaran, com 
a document de la fe en la cate-
quesi».

Implantació del nou Catecisme a par-
tir de l’1de setembre



              

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

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

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA

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

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

ORTOPÈDIA

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

AUDICIÓ

PILAR ARBÓS AIXALÀ
Psicologia i psicoterapeuta

Piscòloga (núm. col. 8396)
i psicoterapeuta EFTA/COP

c/ Comarca, 72. 5è 2a
Igualada

Herboristeria l’Espígol
c/ Sant Bonifaci, 75. Piera

Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C/ Pujades, 47 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

LAIA TEROL JULIAN
Psicòloga Col. num. 18.000

Psicòloga
Adults, adolescents i nens

Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada

Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919

amaramne@gmail.com

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97

FARMÀCIES 
DE TORN

Dia 17: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 18: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 19: ESTEVE/
SECANELL
Dia 20: MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 21: BAUSILI

Born, 23
Dia 22: CASAS V.

Soledat, 119
Dia 23: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

 E.  DARBRA
Col. 19677.

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

ELS MODELS

Quan les per-
sones  ens 
fixem amb 
un sol mo-

del , un sol ideal, aquest 
pot portar al bloqueig. 

Un sol camí porta a una 
autoexigència molt ele-
vada ja que si un no se-
gueix l’únic camí que hi 
ha establert ja no pot ar-
ribar a l’objectiu. A més, 
també pot comportar  
un alt nivell d’estrès, ja 
que pot derivar a pensa-
ments negatius com “si 
fallo  ja està tot perdut”,  
“com més perfecte sigui 
segur que hi arribaré”. 
Si ens fixem en un ideal i 
el seguim ens autoexigim 
per ser igual  de perfectes 
que el nostre model, seguir 
els seus passos, no els pro-
pis, fet que fa més difícil 
saber si ho estem fent bé. 
L’essencial és tenir dife-
rents models i objectius 
per tal de no bloquejar-nos 
i poder-nos construir. 
Per tant, reflexionar a 
l’hora d’escollir els nos-
tres objectius sense imi-
tar exactament els passos 
del nostre ideal és el que 
ens permetrà arribar on 
volem amb tranquil·litat
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Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

L’alteració de la intensitat, el to 
i/o el timbre de la veu, ja sigui 
per un trastorn funcional o per 

una alteració orgànica de la laringe, 
s’anomena disfonia, paraula que pro-
cedeix del grec (dys- dificultat i de pho-
ne- veu).
Si el cessament de la veu és total par-
lem d’afonia.

Quines són les causes?
1. Funcionals:  trastorns que alteren 
la funció de l’òrgan laringi, sense ob-
servar lesions a l’exploració i que de-
sapareixen quan es fa servir de manera 
correcta.
2. Orgàniques: en aquest cas la la-
ringe o algun òrgan veí presenten al-
guna alteració. Poden ser congènites 
(malformacions, quists   intracordals, 
membranes, …) o adquirides (tumors 
malignes, laringitis, traumatismes, 
neurològiques, …).
3. Per lesions associades o mixtes: 
comencen amb el mal ús vocal, i amb 
el temps apareix una lesió orgànica. 
Són els coneguts nòduls vocals , pòlips, 
edemes de Reinke (de corda vocal).

Quins són els símptomes?
- Estossec.
- Dolor al parlar.
- Fatiga al parlar.
- Veu ronca.
- Pèrdua de veu al finalitzar  la jornada.

Hi ha certes professions que, per les seves 
característiques, són més sensibles a partir 
disfonies, com ara els professors, cantants, 
locutors, presentadors, guies... que acos-
tumen a passar moltes hores parlant.

** Qualsevol símptoma laringi que duri 
més de 3 setmanes ha de ser avaluat per 
l’otorinolaringòleg.

Com fem el diagnòstic? 
Avui dia la fibrolaringoscòpia és la tèc-
nica exploratòria més utilitzada i exacta 
alhora d’afinar en el diagnòstic de lesi-
ons de cordes vocals.
En algun cas que ens pogués encara ofe-
rir  dubtes,  realitzarem una vídeo estro-
boscòpia, que ens permetrà diferenciar 
entre lesions de la mucosa de les cordes 
vocals o lesions intracordals.
Ambdues proves són fàcils de realitzar 
a la mateixa consulta i ben tolerades pel 
pacient.

Quin és el tractament?
Un cop fet un bon diagnòstic, podem 
proposar el tractament més adient se-
gons el cas.
Deixem de banda les lesions malignes, 
que requereixen un apartat especial, i ens 
centrem en les lesions benignes i d’etio-
logia aguda inflamatòria que són les més 
freqüents.
Per les alteracions inflamatòries agudes, 
tal com les laringitis, el tractament mèdic 
antiinflamatori i el repòs vocal acostuma 
a ser suficient.
Les lesions benignes com els pòlips, els 
edemes de grau sever, els quists intra-
cordals i els nòduls vocals fibrosats, ne-
cessiten ser extirpats quirúrgicament. La 
microcirurgia laríngia és la cirurgia de 
les cordes vocals, que es fa sota anestèsia 
general, per la boca, amb visió micros-
còpica i amb material de microcirurgia 
o làser.

Em quedo sense veu sovint 
Què puc fer?

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada 

93 804 74 64

www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica
• Concert amb les principals companyies asseguradores

Per a les difonies fluctuants, pels nòduls 
vocals incipients o edematosos (tous)
que són la causa més freqüent en nens i 
adults, plantegem inicialment la reedu-
cació vocal o logopèdia, amb la finalitat 
de reconduir a la normalitat el mal hà-
bit fonador i així aconseguir la reducció 
i també la desaparició d’aquests. També 
ho recomanem per les disfonies funcio-
nals comentades.

Mesures d’higiene vocal

No abusar de la veu:
- No cridar.

- No escurar-se la gola.
- No cantar fora del registre normal i 
còmode.
- Repòs vocal després de vàries hores 
d’ús vocal.
No fer ús inadequat de la veu:

- No parlar amb veu monòtona de to baix.
- Evitar inicis bruscs i tensos de la veu.
- No parlar amb frases llargues esgotant 
l’aire, realitzar pauses per respirar.
- Procurar no estar en tensió.
- Aprendre a utilitzar adequadament 
els òrgans fonadors per evitar el for-
çament.

Edema de Reinke

Nòduls vocals

Pòlip corda vocal

Fibrolaringoscòpia
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En vint anys he vist al 
Mediterrani disminuir 

molt la seva biodiversitat

Sóc el director tècnic d’Aqualata Sub. He nascut i visc a Igualada, sóc 
casat i tinc dos fills: en Pol i la Laia. Treballo a la funció pública des 
dels vint-i-tres anys. Em dedico al submarinisme, perquè m’agrada 
ensenyar les tècniques subaquàtiques. Si ens voleu trobar a la xarxa 

som a: www.aqualatasub.org o per facebook

Aqualata Sub ha complert 20 anys. Com es crea un 
club de submarinisme en una ciutat d’interior i sen-
se llacs ni rius dignes d’aquest nom?

El submarinisme em cridava la atenció però no tenia 
ni temps ni diners. Havia fet de mestre d’educació física i portava 
el departament d’Esports de Capellades i fa vint anys ens vàrem 
posar d’acord amb en Joan Llorach, que feia uns mesos ja havia 
començat amb la creació del club de submarinisme Aqualatasub,  
per organitzar un curset de submarinisme a Capellades. I allà va 
començar tot. De fet, des del juny de 1996 les tres persones que 
hem portat l’Aqualata de forma ininterrompuda hem estat els 
mateixos, en Joan Llorach (president), el Rafael Valle (secretari) 
i jo mateix. Aleshores cada vegada ens demanaven més cursos 
i activitats. I gràcies a la col·laboració de moltes persones i del 
Patronat d’Esports d’Igualada podem continuar en l’actualitat 
fent activitats. Tenim trenta equips complerts de busseig i l’únic 
compressor d’aire comprimit per carregar ampolles per a subma-
rinistes que hi ha entre Barcelona i Saragossa.

Aire? Potser la gent creu que es respira oxigen sota l’aigua.

No. Es respira aire comprimit normal i corrent. L’oxigen, per sota 
dels set metres és tòxic.

És perillós el submarinisme?.

En absolut. Abans de practicar-lo, cal fer un curset i tenir una 
assegurança. Quan has après a minimitzar i controlar  els riscos, 

la pràctica de l’esport es torna més segura. Catalunya està con-
siderat el principal destí turístic de busseig d’Europa, i en bona 
part és per la seguretat. Quan parlem de submarinisme parlem 
de bussejar sota l’aigua de forma autònoma amb un aparell que 
ens permet de respirar, ja sigui una bombona o un tub connectat 
a superfície. 

El curset el feu a la piscina. No se li fa estrany a la gent veure 
submarinistes en una piscina?

Al principi sí, però ara ja no perquè a la majoria de persones grans 
o joves que fan cursets de natació, els hem fet batejos de submari-
nisme. Ja formem part del paisatge a les diferents piscines.

Què es necessita per fer un bateig?

El banyador i res més. Tenim la piscina disponible de deu a onze 
de la nit. Qui vulgui provar-ho només ho ha de demanar, perquè 
el bateig és gratuït, l’Aqualata posa tota la infraestructura.

Fer un bateig, però, no els permet fer immersions.

Per fer immersions cal fer un curset de set dies on es fan deu 
hores de teòrica, sis hores en piscina i quatre immersions  a mar 
obert. Després del curset pots fer immersions fins a vint-i-cinc 
metres de profunditat. Està prohibit fer immersions en solitari, 
sempre cal anar com a mínim en parella, per evitar ensurts. El 
club té escola acreditada per la Generalitat on podem formar 
amb titulacions oficials i reconegudes fins el nivell d’instructor 
i també són centre formatiu de primers auxilis i DEA. En l’ac-

tualitat entre altres coses, tenim convenis amb les universitats de 
Vic-Manresa per fer el mòdul d’Aquàtiques dels seu Màster en 
emergències extrahospitalàries i conveni amb instituts de forma-
ció professional per les pràctiques dels seus tècnics esportius.

Qui vulgui fer un bateig com ho demana?

Només cal que entri al nostre web o al facebook i es posi en con-
tacte amb nosaltres. Contínuament en fem, és totalment gratuït.

Cal ser soci?

No. Però si se’n fa pagarà trenta-cinc euros l’any i tindrà dret a 
utilitzar els nostres equips. Si tens botella la podràs carregar-la 
gratuïtament, fer sortides i pots utilitzar la piscina en l’horari 
establert.

A les illes Medes és on es fa més busseig de tot Europa, però a 
vostè no li acaba d’agradar

Encara que hi hagi molta seguretat, també hi ha molt descon-
trol en la quantitat d’immersions. La gent no respecta la pro-
hibició de donar menjar als peixos i a les Medes s’han detectat 
Meros amb colesterol i si un submarinista es frega el vestit de 
neoprè, se li acosten bandades de peixos esperant que els donin 
menjar. A les Medes hi portem els submarinistes novells per-
què es un lloc maco amb molta vida. Pensi que la Mediterrà-
nia es quasi un desert. En vint anys he vist reduir moltíssim la 
quantitat i diversitat d’espècies. 

Jaume Singla, @jaumesingla

Consum mixt (l/100 km) / Emissions de CO2 (g/km): Gamma Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta vàlida per a particulars fins a final de mes i subjecta al compliment de les condicions i vigència del Pla PIVE 8. PVP recomanat a 
Península i Balears per l’Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (inclou IVA, transport, impost matriculació**, kit accessoris, descompte promocional i Pla PIVE 8). Despeses de matriculació no incloses. Només als Concessionaris 
Opel que participin voluntàriament en aquesta promoció. Model visualitzat: Astra Excellence amb opcions. Consulteu condicions de l’oferta al vostre Concessionari Opel. El correcte funcionament d’Opel OnStar dependrà de 
les xarxes de comunicació sense fil i dels sistemes de posicionament per satèl·lit. WiFi 4G segons disponibilitat de cobertura. Per a més informació sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible a Vehicles 
Comercials Opel. **Impost de matriculació segons els tipus generalitzats del 0%, 4,75%, 9,75% i 14,75% aplicables en base a les emissions de CO2 de cada vehicle. El tipus aplicable podrà variar segons CA.

COTXE DE L’ANY 2016 
A EUROPA

PIVE 8

Inclou OnStar amb WiFi 4G 

des de 14.990€

amb WiFi 4G.inclou

El nou Astra

GARATGE MONTSERRAT. Avda. Catalunya, 10. Igualada. 938 03 15 50.   opel.garatgemontserrat.com
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Avui podríem fer un confidencial d’aquells que toquen el crostó a algun partit polític, però no ho farem. Algú ens podria dir que dirigim el punt de mira 
cap als uns, enlloc dels altres, i que això és lleig quan queda poc més d’una setmana per unes eleccions. Vaaaaaal. Ho respectarem. Però en aquestes que 
ens recordarem d’un lloc de l’Anoia del qual mai ningú no en parla. De Castellolí. Més exactament, del seu abocador. L’únic abocador de residus perillosos 
de Catalunya es troba allí, al bell mig de l’Anoia. Ningú en sap què s’hi aboca, però, és clar, no és res de bo. I des de fa una bona colla d’anys. Segur que 
el subsòl de la Conca d’Òdena en deu haver patit les conseqüències, a menys que els controls siguin rigorosos, però tampoc ho sabem. Tot el que ningú no 
vol de la porqueria que es genera a Catalunya va a parar a Castellolí. Merda literal, tòxica com la que més, de totes les classes. Qui ho controla? Com? Les 
retallades, l’han afectat? Qui se n’ha preocupat? Qui ho vetlla? Sovint darrere d’aquestes preguntes hi ha el silenci. Potser el mateix silenci que va existir 
als seus inicis, quan un dels fills del “Avui no toca” hi va posar la grapa. Qui té ara el valor de posar-s’hi? Vinga, va!


