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Blaumut, Maria del 
M. Bonet, Teràpia 
de Xoc, la Marave-
lla, Va Parir Tour... 
120 activitats!

CENTRE VISIÓ GRUPCENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

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

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

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

Promoció vàlida del 01 Maig al 31 Agost de 2016 o fins a final d'existències. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant 
per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats 
de les marques: Mango, He by Mango, Pepe Jeans , Javier Larrainzar, Antonio Banderas Pull & Bear i David Delfin. amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes 



David Prat
@DavidPrat  

   
És tan cert que Fernández Díaz persegueix als 
partits indepes com també ho és l’escàndol de 
Torredembarra, denunciat per una regidora.

L’EDITORIAL

Bones notícies
El darrer Informe Territorial de la Província de 
Barcelona, que cada any publica la Diputació amb 
el suport de la Cambra de Comerç, ofereix bones 
dades en relació a la recuperació econòmica a totes 
les comarques de la demarcació. A l’Anoia, tam-
bé. Són bones notícies que el 2014 ja es van dei-
xar veure tímidament, i que al 2015 s’han acabat 
de confirmar. Augmenta 
el nombre d’ocupats, i 
també el nombre d’em-
preses. També és cert que 
el ritme de creixement és 
molt lent, i es tardarien 
almenys set anys en tenir 
les mateixes xifres que hi 
havia el 2007, just abans 
d’iniciar-se la crisi.
Una de les dades que més 
preocupen, i que destaca 
l’informe, és que l’Anoia 
és la segona comarca amb un menor pes de llocs 
de treball en l’economia del coneixement (28%), 
tot i que s’incrementen un 6,1%. Aquest és un dels 
símptomes clars de l’escassa base de mà d’obra 
qualificada que tenim en el nostre territori, de la 
que ja han alertat en més d’una ocasió els agents 
socioeconòmics. L’aposta, clara, pel Campus Uni-

versitari d’Igualada, però també la bona sintonia 
entre les empreses i l’Institut Milà i Fontanals, un 
dels millors del país en mòduls superiors de for-
mació professional, representa un pas endavant, 
decidit i clau, en la bona direcció. 
No podem estar tan satisfets, però, dels escassos 
avenços en la gestió del sòl industrial i del ne-

cessari consens ins-
titucional entre els 
municipis -sobretot 
de la Conca d’Òde-
na- en preparar el 
territori per aprofi-
tar el màxim possible 
aquesta recuperació 
econòmica. No ens 
podem permetre tor-
nar a ensopegar amb 
la mateixa pedra i no 
estar preparats per 

quan sigui l’hora. És lògic, doncs, que hi hagi veus 
reclamant més lideratge de les primeres instituci-
ons d’Igualada, i també moltes -cada vegada més- 
que demanen que es visualitzi més clarament la 
necessària unitat, en tots els sentits, de la Con-
ca d’Òdena com a espai comú. Sense pressa, però 
sense pausa. 

L’Anoia és la segona comarca 

amb menor pes de llocs de 

treball en l’economia del 

coneixement, tot i augmentar 

un 6,1% el darrer any
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Xavi Fitó Freixo
@xavi_fito  

Una vez + el deporte no entiende da favo-
ritismos. Portugal gana la @UEFAEURO 
como perdió la d 2004, el campeón sin 

jugar a nada! #EURO2016

Jordi Besa Valls

@jordibesa  
 

Després de crear el #PartitDemòcrataCatalà, 
el #PresidentMas bé li faria un pas enrera de-
finitiu. Sense cares noves no hi ha renovació.

Imma González 
@immagonnar 

Soy de esa clase de malas personas que se 
la repamplinfa si cae un corredor y se le 

encoge el corazón cuando tropieza el toro 
#SanFermin

Jordi Cuadras

@jordicuadras  

Després de la de Reis, la segona nit més 
màgica d’Igualada és la del Night Glow. 

20 anys d’@Ebf_Igualada.

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

Als sobiranistes ens convindria un Felipe Gon-
zález per fabricar independentistes. Els puros 

bons i els càrrecs ben pagats l’han fet del PP

Manel Macià Martí
@talentiagestio  

Prou d’autocomplaences a l’Anoia: ens 
sobren aturats i ens falten professionals!

Meritxell*ll #DUI

@Meritxellxll  

Els rucs de @telecincoes diuen: “Portugal 
anima i eso que no tienen a CR7 en el cam-
po” Es pot ser més inútil? #finaleeuro2016

Cristina Domènech

@CristinaDomenec  

- Les hemos destrozado el sistema sani-
tario, el aeropuerto, el corredor, las leyes 

sociales...- Queda algo?- El Barça
- Claro! Messi!!!

#latevaveu

Maribel Borrega 
@bborrega  

Som-hi! Fotos, fotos.... 
Que sàpiga tothom que aquests dies el cel 

més bonic és el d’ Igualada.…

Cayo Lara, excoordinador federal 
d’IU ha fet pública la seva situació 
de desocupació en deixar constàn-
cia que passa a engruixir les llistes 
de l’INEM escrivint “La meva porta 
giratòria”. 

José Manuel Villarejo, comissari 
del Cos Nacional de Policia ha re-
conegut davant Arturo Zamarrie-
go, jutge d’instrucció número 2 de 
Madrid, que fins al 2012 va treba-
llar intensament en l’operació “Ca-
talunya”, juntament amb Marceli-
no Martín Blas, excap de la Unitat 
d’Afers Interns,  en funcions secre-
tes per frenar el procés independen-
tista.

Jordi Pujol, expresident de la Ge-
neralitat, està treballant en un web 
per fomentar el pensament i conei-
xement de la societat catalana. En 
un dels articles que hi ha reconeix 
obertament els errors comesos en 
el passat “A vegades hi ha persones 
que fallen i jo m’hi compto”.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, a dit arran de les no-
ves sentències del Tribunal Cons-
titucional, “som enemics a batre, 
amb joc net o brut”.

Oriol Junqueras, vicepresident 
del govern català, “si teníem algun 
dubte ja hem sentit el ministre de 
l’Interior, que no té cap mania per 
inventar proves o aixecar falsos tes-
timonis”.

Joan Tardà, diputat a Corts per 
ERC, va anar a l’entrevista convo-
cada per Mariano Rajoy, president 
en funcions del govern espanyol, 
“L’entrevista ha estat tensa, però 
cordial en el terreny personal. Li 
hem lliurat un pendrive amb les 
converses entre Jorge Fernandez 
Díaz i De Andrés”. 

Felipe González, expresident del 
govern espanyol, ha escrit “El Partit 
Socialista ha d’acceptar el diàleg que 
li ofereix el candidat del PP, enca-
ra que deixi clar que no té intenció 
de formar part d’una coalició amb 
aquest. Com ja vaig dir fa uns me-
sos, reitero la meva opinió negativa 
al que anomenen ‘gran coalició’ al 
mateix temps que afirmo la respon-
sabilitat de les forces polítiques: si no 
poden formar Govern, tampoc po-
den obstaculitzar que aquest Govern 
es formi. El resultat del 26-J col·loca 
el Partit Socialista davant aquesta 
responsabilitat. Excloent la coalició i 
el suport al Partit Popular en la in-
vestidura, en cas de necessitat, no ha 
de ser un obstacle perquè hi hagi un 
Govern minoritari”. 

Cristóbal González-Aller Jurado, 
subsecretari del Ministeri d’As-
sumptes Exteriors, ha escrit que 
“Les autoritats i representants cata-
lans pro independentistes promo-
uen de forma deslleial una imatge 
d’Espanya, de l’Estat i del govern 
espanyol distorsionada i negativa”, i  
qualifica l’activitat de la conselleria 
d’exterior de “verdadera campanya 
antiimatge d’Espanya”.



F
a dues setmanes el Borbó va anar a Girona a 
repartir uns premis. En el seu discurs, va ex-
hortar els catalans a millorar la convivència. 
S’ha de ser molt estúpid per dir una cosa així 

o el que li escriu els discursos és un autèntic porc, per 
dir-ho suau.
La convivència és un dels trets característics dels cata-
lans. Som el país que acull a més persones d’origen forà 
o vingudes directament de fora. Hem tingut un presi-
dent nascut a Andalusia i per tenir, fins i tot hem tingut 
un director de la Oficina Antifrau de Catalunya, que 
conspirava contra determinats partits catalans. I ara ha 
de venir el Borbó a parlar-nos de convivència? 
La convivència a Catalunya, es demostra també amb el 
nivell de solidaritat. En 24 edicions de la Marató de TV3 
s’han recaptat 151 milions d’euros amb la participació 
de gairebé 60.000 voluntaris. S’han finançat més de set-
cents projectes de recerca en tots els camps de la medi-
cina. Hi treballen -o hi han treballat- 6.500 científics de 
totes les branques de la ciència. I tot s’ha fet a partir de 
la solidaritat dels set milions de ciutadans de Catalunya.
Quina és la convivència que hem de millorar segons el 
Borbó?
Des de la manifestació en contra de la sentència de l’Es-
tatut, que els catalans ens hem manifestat per milions 
a Barcelona, sense un sol incident. Hem fet una cade-
na humana de més de quatre-cents quilòmetres sense 
cap aldarull. Tenim un expresident de la Generalitat 
encausat per posar les urnes i les clavegueres de l’Estat 
han intentat embrutar la trajectòria de tots els dirigents 
polítics independentistes de Catalunya. A Xavier Trias, 
quan era alcalde de Barcelona, se li varen inventar un 
compte corrent a Suïssa en plena campanya electoral. 
Va perdre l’alcaldia per pocs vots.
Ha de venir a Catalunya un cap d’Estat, no elegit pels 
ciutadans, a dir-nos que hem de millorar la nostra con-
vivència?
Des d’Espanya -que lluny em queda sovint- diuen que 
“todos los españoles son iguales ante la ley” però la manca 
d’inversions en infraestructures col·lapsa l’aeroport de 
Barcelona, les carreteres catalanes i tot el sistema ferro-
viari de rodalies. Per no parlar dels atacs -reconeguts de 
viva veu- contra el sistema sanitari català per part del 
Ministerio del Interior. En l’avortat dinar amb Obama, 
la Casa real va excloure expressament la presència de 
ERC i CDC. Podria seguir amb aquest relat, però no hi 
cabria en l’espai de la columna. 
El Borbó hauria d’aprendre a parlar només quan coneix 
el tema i deixar-se de donar lliçons de convivència. Molt 
sovint és millor estar callat i semblar imbècil, que badar 
la boca i demostrar-ho. 

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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L
es promeses que els polítics fan en campa-
nya solen desaparèixer en l’etapa postelec-
toral. Són efímeres. S’obliden quan és l’hora 
de formar govern. Per a ells aquesta és real-

ment l’hora de la veritat. Canvien les consignes. Ja no 
els cal repetir les consignes dels assessors concebudes 
per guanyar vots. Ara ja tenen els que tenen i és hora 
de traduir-los en poder. I passen de la fermesa histri-
ònica dels mítings a la intransigència negociadora de 
la foscor dels despatxos. De la demagògia popular al 
tacticisme tangible.
Catalunya gairebé no havia entrat en la campanya, 
malgrat ser el gran problema espanyol. Amb la guer-
ra bruta en van tenir prou. Allà tot s’hi val i no es 
dóna treva. I s’han equivocat de nou els que espe-
raven que alguna cosa canviés. No hi ha cap amor a 
Espanya per Catalunya. Només interès. Com el que 
alguns tenen pels avis que abans duien als geriàtrics 
i ara es queden a casa. 
La crisi ha deixat les coses descarnadament clares. La 
primera preocupació de les famílies espanyoles se-
gueix sent l’economia. Ho retrata molt bé l’Enquesta 
de Pressupostos Familiars que elabora l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE). S’han adaptat a la crisi, 
però acceptant que hi ha més atur i tindran menys 
ingressos, encara que aquesta situació sembli insos-
tenible. Saben de la manca de recursos de l’estat i que 

prescindir d’un dels pous de riquesa només faria que 
agreujar-ho.
La despesa mitjana anual de les famílies entre 2006 i 
2015 s’ha reduït en 4.000 euros anuals - si tenen fei-
na - i més de 6.000 si estan a l’atur. Molts han hagut 
de limitar l’ús del cotxe (els resultats de les autopistes 
en són una evidència). Ara diuen que comença una 
revifada, perquè les famílies gasten més, per primera 
vegada des que va esclatar la crisi. Una part del pres-
supost familiar ja es destinada al consum en bars i 
restaurants. 
L’any passat, la despesa mitjana de les famílies va ser 
de 27.420 euros i la de les persones de 10.960 euros 
(les declaracions de renta de menys de 12.000 euros 
van augmentar un 16% el 2014 i s’han multiplicat 
per 6 la gent que no en presenten -al quedar-ne 
exempts- segons l’informe publicat aquesta setmana 
per Hisenda). La despesa total de les famílies el 2015 
es va situar a prop dels 504 milions d’euros. I els ju-
bilats són qui més gasten. Però, lamentablement no 
és per a ells, sinó pel manteniment de la resta de la 
família. 
En aquesta hora de pactes, més valdria que els po-
lítics no oblidessin la realitat ciutadana. Lamenta-
blement només parlen dels interessos particulars i 
partidistes i de qui ha de ser el president del govern. 
Volen fer creure que l’elegit ja ho arreglarà.  

L’hora dels pactesConvivència, segons el 
Borbó

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

                 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

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

d’aire condicionat

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LA VEU del lector

ANOIA FOLK i L’ASSOCIACIÓ LA LLOBREIA

L’Associació La Llobreia és l’encarregada d’organitzar, des de ja fa 
21 anys, l’Anoia Folk, una cita inel.ludible de música d’arrel tradi-
cional que té com a escenari l’espectacular Castell de Claramunt. 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

LA MÀGIA DELS 
GLOBUS
Josep Elias Farré

Recordo perfectament quant vaig pu-
jar per una escala de ferro enganxada a 
la paret de l’antiga fàbrica tèxtil de “Cal 
Neri”, per pujar a un altell, on els germans 
Lladó donaren una roda de premsa, per 
comunicar que havien format una em-
presa per fabricar globus i que Igualada 
seria escenari d’una competició europea 
d’aerostàtics. Fou una descoberta d’un 
món màgic: “Ultramàgic”!.
Cinc anys després, el 29 de juny del 
2000, vaig tenir el meu bateig de l’aire, 
en globus. Fou el vol matinal, dedicat a 
la premsa. Des del “Caixa de Manresa” 
vaig fer unes fotografies. Una d’elles fou 

seleccionada per la portada de “La Veu”. 
Fou una decisió que comportà una gran 
agilitat, tota vegada que suposava revelar 
el rodet, fer la composició, i el fotolit, que, 
posteriorment, un cotxe havia de portar, 
aquell mateix dia, a Lleida a l’empresa 
impressora, per tal que l’endemà el set-
manari pogués estar ja al carrer. Així el 
compromís informatiu es realitzà total-
ment.
Ara, diumenge passat,un fill meu des 
d’un vol en globus m’enviava fotos de la 
façana del meu pis, i jo -pel mòbil- po-
dia dir-li que ja les havia rebut i vist. La 
comunicació s’establia instantàniament. 
Llavors recordava els dies en que, parlar 
amb Barcelona, per telèfon, suposava ha-
ver de demanar conferència i carregar-se 
de paciència, tota vegada que la locutora 
de la central ja avisava: “Las líneas estan 

ocupadas. Hay dos horas de demora. Ya le 
avisaremos”...
Així, doncs, ara a la màgia dels globus, cal 
afegir-hi la màgia de la tecnologia mo-
derna més avançada; la que permet dia-
logar, al moment, des de casa a un globus 
que vola...  Si els avis tornaven...!

DESPRÉS DEL MULLA’T
Dolors Canal

La nostra Associació ha fet campanya del 
Mulla’t a Igualada a l’Infinit, Capellades 
Piscina Blava, Montbui Piscina Munici-
pal, Òdena Piscina Municipal i a Vilano-
va del Camí a “Can Titó”. 
Tot un èxit de participació; una manera 
d’esperonar-nos a seguir cada any Mu-
llant-nos per l’Esclerosi Múltiple.

Moltes gràcies a tots els participants, a 
tots els voluntaris que, sense Vosaltres, 
Nosaltres poc podem fer.
Gràcies a les nostres famílies qué sempre, 
estant implicats amb tot el que fem.
Gràcies als Ajuntaments per la seva dis-
ponibilitat i col·laboració.
Gràcies als mitjans de comunicació, 
premsa i ràdios, que sempre ens obriu 
les portes per poder-nos explicar i així 
recordar a tothom el que fem.
Gràcies aquest any a DECIDE, a Vilanova 
del Camí se’ns a fent entrega d’una dona-
ció treta de l’import rebut d’una activitat 
com a regidor en el nostre ajuntament. 
Moltes, moltes gràcies a tots perquè és bo 
recordar-vos que sense el vostre suport, la 
vostra ajuda, nosaltres no som res.

M
a l a u r a d a m e n t 
aquests dies, en el 
marc d’unes fes-
tes populars, estem 

rebent notícies que semblen no es-
gotar-se, sobre el que no deixa de 
ser una expressió més de la cultura 
masclista que caracteritza les nos-

tres societats. Ja són 15 les denúncies per agressions 
sexuals que s’han fet en les festes de San Fermín.  
Sumem i continuem sumant, sense perdre de vista 
aquelles que ni es comptabilitzen. 
Després que surtin notícies sobre violacions, quants 
cops hem sentit comentaris com: clar és que si va així 
vestida... Clar és que si s’emborratxa... Clar és que 
si va pel carrer  aquelles hores.... Per molt que una 
dona vagi amb vestit, hagi begut més del compte o 
passegi pel carrer a altes hores de la matinada no jus-
tifica, en cap cas, que algun il·luminat es vegi legiti-
mat per abusar d’ella. L’única causa d’una violació és 
el violador i això no ens hem de cansar de repetir-ho. 

MÒNICA MORROS

Un mirall en el qual no ens agrada mirar-nos

Cada dia, en diferents entorns i amb independèn-
cia del àmbit geogràfic, es generen  milers d’imputs 
que ens assenyalen a les dones com a objectes i que 
alimenten el sentiment d’hipersexualitat del cos fe-
mení. “Piqué, Shakira es de todos”, va ser una clara 
mostra de com d’interioritzades estan aquestes ide-
es de dominació i superioritat dels homes envers les 
dones. 
Ens els mitjans de comunicació però, sols surten a la 
llum aquells casos més flagrants de violència mas-
clista, com les violacions i els assassinats. Però el cert 
és que aquests sols representen la punta d’un iceberg 
immers. El Instituto de la Mujer, estructura en cinc 
les diferents expressions de violència masclista: la vi-
olència psicològica de control, la violència psicolò-
gica emocional, la violència econòmica, la violència 
física i la violència sexual.
Les dades són desesperants, des del any 2000 hi ha 
hagut més de 1000 dones assassinades per violència 
masclista. Un 12,5% de les dones residents a l’estat 
espanyol, que tenen més de 16 anys, han patit, al llarg 

de la seva vida, algun tipus de violència física o se-
xual per part de la seva parella o exparella. Però allò 
més preocupant és que un 72,6% de les dones que 
han patit maltractament no ho han denunciat mai. 
La societat patriarcal produeix una desigualtat es-
tructural que atorga a les dones un paper secundari 
en tots els àmbits i que genera efectes perversos com 
els que han ocupat les portades dels mitjans aquests 
últims dies. Encara ens queda un llarg camí per re-
córrer i més en un estat que entre el 2009 i el 2014 
ha reduït en un 49% el pressupost de les polítiques 
d’igualtat i en un 22,5% a les polítiques destinades a 
eradicar la violència masclista. 
La historiadora Linda Gordon, al 1988, va afirmar 
que: un dels grans èxits del feminisme havia estat de-
finir la violència envers les dones com un problema 
social. És cert que el rebuig existeix, però fins que no 
aconseguim remoure estructures de poder la socia-
lització patriarcal continuarà fabricant persones de 
primera i persones de segona.  



INFORMACIÓ  |  5
LA VEU
Divendres, 15 de juliol de 2016

En Josep i la Maria han 
decidit, amb els seus dos 
fills, anar a passar el dis-
sabte a la muntanya. És 
un calorós dia d’estiu i 
els ve de gust arribar-se 
fins a l’espai natural que 
tenen a tocar de casa, el 
Montnegre. 

Només arribar a les por-
tes de l’espai natural es 
troben amb un infor-
mador, una persona del 
Pla d’Informació i Vi-
gilància (PVI) 2016, el 
dispositiu que cada any 
a l’estiu la Diputació de 
Barcelona implementa 
a 427.979 ha forestals de 
la demarcació de Barce-
lona. L’informador, un 
dels 170 que hi ha con-
tractats per fer aques-
ta feina a tot el territori 
barceloní, els hi explica 
les mesures de prevenció 
d’incendis i la impor-
tància de no cometre in-
fraccions a la reglamen-
tació en aquesta matèria. 
Està en contacte perma-
nent amb un centre de 
control, com també ho 
estan els guaites, que 
en Josep, la Maria i els 
seus fills poden veure a 
la llunyania dalt d’una 
torre. Des d’aquestes 
torres, repartides també 
per tot el territori, els 44 
guaites detecten colum-
nes de fum i traslladen la 
seva correcta localitza-
ció al centre de control. 
Allà on la família d’en 
Josep ja no arriba és al 
centre de control, on hi 
treballen els operadors 
de zona, els auxiliars i 
els enginyers de zona, 
que són els encarregats 
de vetllar pel bon fun-
cionament del disposi-

tiu d’informació i vigi-
lància. Són, en total, 48 
persones que, sumades a 
les anteriors, fan les 262 
que enguany s’han con-
tractat pel PVI 2016.

El PVI el va iniciar la Di-
putació de Barcelona el 
1996 com a prova pilot 
a la zona de l’Alt Pene-
dès i des d’aleshores s’ha 
estès a gairebé tota la su-
perfície forestal de la de-
marcació. L’objectiu és 
evitar l’inici d’incendis 
forestals informant qui 
arriba als espais naturals 
i, enguany, es treballarà 
per intensificar aquests 
esforços d’informació 
en aquells punts con-
crets on es concentra 
la població usuària del 
bosc. De fet, en Josep, 
la Maria i els seus fills es 
troben amb molts altres 

visitants, que també han 
decidit anar a passar el 
dia al Montnegre. Tots 
ells s’han trobat l’infor-
mador perquè han arri-
bat al parc a l’hora de 
dinar, i el personal del 
PVI treballa durant les 
hores de màxim perill 
d’incendi forestal, que 
abraça des de 2/4 d’1 del 
migdia i fins a 2/4 de 8 
del vespre. Quan a mitja 
tarda decideixen tornar 
a casa, la família s’ho ha 
passat tan bé que pensen 
en tornar-hi el cap de 
setmana; també s’hi tro-
baran els informadors i 
la resta del personal del 
PVI, perquè el dispositiu 
està operatiu des del 17 
de juny i fins a l’1 de se-
tembre.

Un dispositiu que té un 
pressupost de 2 milions 

d’euros, que comprèn, 
bàsicament, la contrac-
tació de tot el personal, 
els 91 vehicles dels infor-
madors i dels auxiliars de 
zona, i material tècnic, 
de telecomunicacions o 
d’oficina. Aquest cost és 

assumit per la Diputació 
de Barcelona, tot i que 
els 268 ajuntaments que 
participen en el dispo-
sitiu fan una aportació 
de combustible per als 
vehicles segons la seva 
superfície forestal.
 

Informar per evitar incendis

EL PVI compta amb 91 vehicles per als informadors i els auxiliars de la zona. Judit Contreras/Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona posa en marxa, com cada estiu, el Pla d’Informació 
i Vigilància a les zones forestals de la demarcació



P
rincipi de l’estiu a Igua-
lada: el cel n’ha estat tes-
timoni amb els globus 
aerostàtics que ja fa vint 

anys que s’hi enlairen la primera 
quinzena de juliol. I també, per allò 
del cel, anunciava l’estiu aquest diu-

menge la corrua llarguíssima de cotxes per passar a 
la benedicció tradicional de sant Cristòfol -si més no 
des de l’any 1927, segons la curiosa fotografia central 
de La Veu de la setmana passada-. A la ratlla, doncs, 
de les vacances igualadines permeteu-me aquest enfi-
lall de reflexions, constatacions i, al capdavall, alguns 
desigs.
Des del 26 de juny n’han passat moltes, de coses; els 
resultats de la contesa espanyola que, com s’ha vist, 
ha ben retratat encara més aquest Estat que ens acull 
i que ens abonyega de tant que ens estima, vull dir, de 
com ens estima... Però no tractaré els resultats electo-
rals, entre més coses perquè ja fa un munt de temps 
i ja n’estem tots una mica farts de tanta “exegesi”. I 
també n’ometré valoracions sobre els jocs postelecto-
rals que han de portar el PP a governar després de set 
mesos de fer-ho en funcions. Permeteu-me, tanma-
teix, que jo també me’n faci creus del comportament 
de tants espanyols que voten PP desatenent totes les 
lògiques i totes les lleis democràtiques occidentals i 
les del desvergonyiment: com pot ser que, amb l’”epi-
sodi  nacional” protagonitzat pel ministre Fernández 
Díaz i pel senyor de “l’Antifrau,  de Alfonso, encara 
hagin tingut més vots, amb casos lamentables com 
el del País Valencià. Diuen que les teles espanyoles ni 
han “ensenyat” el contingut de les converses enregis-
trades que va fer públiques el digital Público, quins 
nassos! I passades les eleccions al govern espanyol i el 
(seu) poder judicial només els interessa com es va fer 
la gravació il·legal al ministeri. Ben bé allò de mirar 
el dit que assenyala la lluna i quedar-se tan “panxos”. 
Com pot ser, dèiem, que no s’alcin veus dels espa-

L
es darreres paraules escri-
tes d’Antonio Machado 
a Cotlliure van ser “Estos 
días azules, y este sol de la 

infancia”. El vers que ja ha esdevin-
gut tòpic i carn de twitter resumeix 
molt bé el record de les vacances 
d’un nen qualsevol. El cel blau 

que fa joc amb el mar i el sol resplendent al bat del 
migdia d’aquells dies llargs i eterns. Els nens són els 
reis a l’estiu. Gaudeixen d’un privilegi que ja ha es-
tat vedat als adults (no a tots) i la canalla allarga els 
dies i les nits amb jocs, piscines, xerrades a la fresca 
o bé comptant estels. Els infants reben aquest pre-
mi per un any escolar exigent i sobrecarregat. Però 
els pares han de fer veritables equilibris, d’horaris i 
econòmics, per poder “col·locar els nens”, com es diu 
vulgarment. 
Hi ha vàries opcions: cangurs, escoles d’estiu, colò-
nies, casalets... Però la millor opció són els avis. La 
gent gran són els altres reis de l’estiu. Uns monar-
ques venerables, protectors, que projecten sobre els 
nens una ombra llarga de saviesa i de tendresa acu-
mulada en anys de camí, sovint  ple de desfetes i cops 

N
o sé si algú havia previst 
que el procés d’inde-
pendència que està vi-
vint Catalunya seria tan 

mogut, amb més alts i baixos que una 
muntanya russa. Tan aviat ens sembla 
tocar el cel amb les mans, com des-

cendim a les tenebres més pregones. Mentre el Parla-
ment està creant estructures d’estat, al TC li falta temps 
per anar-les anul·lant. Sembla el joc del gat i la rata i 
caldrà veure si finalment guanya l’astúcia o la força. 
Darrerament pot donar la impressió que el procés està 
encallat, o fins i tot en període de recessió. Ho poden fer 
creure les darreres actuacions de l’estat en aquest sentit. 
D’una banda, s’han anul·lat les lleis que havien de ser la 
base de les estructures de l’estat català, des d’un element 
tan fonamental com és la hisenda pròpia, fins a la pos-
sibilitat de tenir un servei meteorològic català. D’altra 
banda, hi ha la imputació dels que tenien responsabili-
tats de govern durant la consulta del 9N del 2014, que 
portà 2.300.000 persones a votar majoritàriament en 
favor de la independència. El joc brut de l’estat espanyol 
s’ha posat de manifest amb aquestes imputacions, però 
sobretot amb la publicació de les converses entre el mi-
nistre de l’Interior i el fiscal anticorrupció. S’han posat 
al descobert les clavegueres de l’estat, tot i els esforços 
del mitjans de comunicació madrilenys per ignorar-ho. 
Certament, Catalunya no té els vents a favor.
Però això no vol dir que el procés s’hagi aturat. Sen-
zillament, ha canviat la tàctica i el sistema de treball. 
Atès que no hi ha possibilitat de diàleg, els responsables 
d’elaborar les lleis fonamentals de la futura república 
catalana han acordat fer-ho a l’ombra i sense fer soroll. 
Així ho va manifestar el jutge Santi Vidal no fa gaire en 
la presentació del seu llibre Una Constitució per a Cata-
lunya, que aprofito per recomanar vivament.
El jutge Vidal va assegurar –i crec que és prou fiable 
per donar-li crèdit– que se segueix treballant en tots 
els àmbits, de manera que Catalunya disposi de les in-
fraestructures necessàries per fer funcionar el país. En 
aquest sentit, va demanar un xic de paciència i un vot 
de confiança. Va dir que després d’esperar tants anys 
l’assoliment d’una llibertat real, calia encara esperar 
uns mesos. Concretament, fins a finals del 2016 o inicis 
del 2017, en què es produirien esdeveniments que cap-
girarien les condicions actuals per tal de donar la veu al 
poble. No va precisar més, però crec que tots els assis-
tents vàrem entendre que d’una manera o altra es pro-
duiria l’inevitable trencament amb l’estat espanyol. El 
quan i el com ja és cosa dels que governen, però a nivell 
personal vaig pensar en una convocatòria de referèn-
dum o potser una declaració d’independència per part 
del parlament català. De moment, ja hi ha alguns signes 
de ruptura –potser de moment només esquerdes– en la 
negativa d’aplicar la LOMCE per part del Departament 
d’Educació.
Però ara Catalunya també ha de tenir en compte un 
altre factor que pot ser favorable: el Brexit. No sabem 
com es farà la separació del Regne Unit de la Unió Eu-
ropea, però posa de manifest que la sortida de la UE 
no seria el drama apocalíptic que ens anunciaven els 
missatgers del PP.   I l’actitud d’Escòcia de voler conti-
nuar formant-ne part, deixa en evidència l’obstinació 
irracional de Rajoy de no voler acceptar cap mena de 
diàleg. A la Unió Europea li interessa la permanència 
d’Escòcia, com li interessaria la integració de Cata-
lunya. Tots dos països són aportadors nets. Aneu a 
saber si la independència ens arribarà a través d’Es-
còcia via Rajoy... Oi que seria guai?   

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

JOSEP M. CARRERAS

FRANCESC RICART
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E la nave va... L’estiu és dels (s)avis

Estat de la qüestió (a l’estiu)

de puny. Qui ha viscut per arribar a vell no hi arri-
ba  sense ferides. Els avis viuen de records i els joves 
tot just estan fent-los. Per això hi ha entre avis i néts 
aquesta relació tan profunda. 
Al meu avi Vicent Pascual el recordo  pujant  la costa 
d’un carrer de Finestrat, un bonic poble mediterrani 
de la costa alacantina, saludant unes dones vestides 
de negre assegudes als portals. Recordo la tia Pepica  
xerrant amb ell sobre els bancals de garrofers, fruits 
que feien una olor nauseabunda i que sols el gessamí 
compensava en la fragància d’aquells carrers blancs i 
costeruts. La tarda s’encetava amb un gelat de menta 
d’una marca ara introbable. Després el deixava a ell 
jugant a dòmino amb els altres grans del poble, als 
quals ell regalava lliçons amb la seva ampla saviesa, 
i aleshores jo baixava gambant cap a casa del meu 
cosí, passant pel carrer on vivien en  Ricardet, un pa-
rent llunyà, i en Lucio, el fill d’una parella de la Guàr-
dia Civil, que era company de jocs infantils. El record 
d’aquell món dens i fecund de la infantesa perdura 
en mi. El temps és implacable, però ens regala cada 
any un nou estiu. I els avis ja no hi són, però n’hi ha 
de nous.   

nyols davant un fet tan i tan greu. La resposta, ja la 
sabem: només val el seu nacionalisme, els altres no 
hi cabem; de fet, no ho oblidem, ens neguen l’exis-
tència; és com allò del colesterol bo i el dolent: a no-
saltres ens correspon el dolent, el que cal combatre i 
eliminar si pot ser, això sí, pensant en el bé comú de 
l’organisme, que és de la seva propietat.
Tot plegat -passades les dues tandes d’Elecciones 
Generales-  ens porta als independentistes a agafar 
embranzida per enfocar els mesos que vénen supe-
rant la fase de cert stand by que hem viscut. A això 
respon sobretot la rellevància que prendrà des d’ara 
trobar fórmules, o la fórmula, per culminar el procés. 
D’aquí la proposta que posarà a votació l’ANC en-
tre els associats per decidir impulsar un Referèndum 
d’Independència (un RI). Si es vota a favor del RI, 
es posarà la carn a la graella perquè els partits inde-
pendentistes se’l facin seu. Hi ha arguments a favor 
i en contra del RI que no enumeraré aquí. La clau 
és que es considerarà vinculant i que no esdevingui 
un calc del 9N, amb els dèficits i defectes d’aquell 
procés participatiu. No cal dir que s’ha d’aconseguir 
una bona participació i un bon resultat que permeti 
la declaració immediata de la Independència. A més 
a més, com deia El Punt Avui, “pot ser un punt que 
recompongui la unitat de les forces independentistes 
al Parlament”. 
Aquest és el panorama -l’sky line, si ho voleu més es-
tiuenc- que tenim davant, amb l’11 de Setembre que 
ens tocarà tornar a sirgar i amb la qüestió de confian-
ça del president Puigdemont  que ha de ser la palanca 
per reprendre el futur. Ara cal que l’escometem amb 
saviesa, el futur pròxim: tenim trumfos a les mans 
i també cartes marcades, cal reconèixer-ho. Conju-
rem-nos per superar totes els obstacles i no perdem 
de vista la lluna que la tenim al nostre abast, i deixem 
anar el llast dels dits que ens la volen amagar (PP, C’s, 
PSOE)  o distorsionar (PSC, i els Comuns).  
Bon estiu!, i a punt de Fotre el camp! (d’Espanya). 
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L a recuperació econòmi-
ca a l’Anoia és un fet. És 
tímida, però sembla que 

té pas ferm. Les dades no són 
tan animades com a d’altres 
comarques, però són també 
positives, que és el que comp-
ta. Així es desprèn de l’Informe 
Territorial de la Província de 
Barcelona amb dades de l’any 
2015, elaborat per la Diputa-
ció i la Cambra de Comerç. 
En aquesta comarca es por-
ten ja dos anys consecutius en 
creixement d’ocupació (3,6% 
més que l’any passat) i nombre 
d’empreses (3,1%). Bones no-
tícies.
L’evolució del nombre d’em-
preses (3,1%) i ocupats (3,6%)
continua amb una tendència 
positiva, i superior a l’incre-
ment provincial del 2,4% en 
empreses i similar a l’incre-
ment del 3,8% en ocupats. 
L’any 2015 acaba amb 31.054 
ocupats i 3.207 empreses, 1.065 
nous ocupats i 97 noves em-
preses respecte l’any anterior.
Aquestes xifres refermen, se-
gons l’informe, el punt d’in-
flexió encetat el 2014, quan 
l’ocupació i les empreses van 
començar a registrar xifres po-
sitives després de sis anys de 
decreixements. Tot i així, en-
cara queda molt per arribar a 
les xifres de l’any 2007, quan la 
comarca tenia 39.178 ocupats
i 3.907 empreses, 8.124 ocu-
pats i 700 empreses més que les 

Clars indicis de recuperació econòmica a l’Anoia, després 
de dos anys seguits en creixement d’ocupació i empreses

dades actuals. Amb el creixe-
ment actual es trigarien més de 
set anys en el cas dels ocupats 
i sis en les empreses en igualar 
aquells valors.
L’ocupació comarcal aug-
menta més intensament en 
els assalariats (4%), similar al 
4,3% provincial, que en els au-
tònoms (2,2%), per sobre de 
l’1,6% d’increment provincial. 
La microempresa i la mitjana 
empresa mantenen l’ocupa-
ció mentre que la petita em-
presa (5,2%) i la gran empresa 
(12,5%), l’augmenten.
La indústria aplega el 28,4% 
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Amb el creixement 
actual, però, tardarem 
encara 7 anys més en 

posar-nos als nivells del 
2007, abans de la crisi

Variació de persones ocupades i nombre d’empreses (2007-2015)

En quines activitats es PERD OCUPACIÓ?

En quines activitats es GUANYA OCUPACIÓ?

dels llocs de treball, el doble del 
valor provincial (14,7%). Des-
taca la indústria del paper,
que aplega un 13,3% de l’ocu-
pació industrial. L’ocupació 
en els serveis (62,4%), en can-
vi, està per sota de la mitjana 
provincial (79,8%), mentre 
que l’ocupació a la construcció 
(7,5%) està per sobre (5,1%).
Dels 15 principals subsectors 
destaca la pèrdua d’ocupació 
en confecció de peces de vestir 
(–13,4%), i indústries tèxtils 
(–1,3%), i la creació d’ocupa-
ció en activitats especialitzades 
de la construcció (8,3%), cons-
trucció d’immobles (7,6%), 
educació (7,5%) i comerç a 
l’engròs (7,3%). En termes 
absoluts i considerant tots els 
subsectors (vegeu gràfics), les 
pèrdues d’ocupació més nota-
bles es produeixen a confecció 
de peces de vestir (–100), ac-
tivitats administratives (–65) i 
reparació d’ordinadors (–27). 
Els increments tenen lloc al 
comerç a l’engròs (120), activi-
tats especialitzades de la cons-
trucció (120), educació (99), 
serveis de menjar i begudes 
(84), i serveis a edificis i de jar-
dineria (82).
L’Anoia és la segona comar-
ca amb un menor pes de llocs 
de treball en l’economia del 
coneixement (28%), tot i que 
s’incrementen un 6,1%.

Petromiralles i Aldi Masque-
fa, les que més facturen
Segons la base de dades SABI, 
el 62% de les 200 primeres 
empreses en volum de vendes 
de l’Anoia el 2014 són em-
preses exportadores i/o im-
portadores. L’empresa amb 
major volum de facturació és 
la comercialitzadora de com-
bustible Petromiralles, seguida 
per l’empresa de comerç al de-
tall de productes alimentaris, 

Supermercats ALDI a Mas-
quefa. Entre les deu primeres 
també es troba una empresa 
de fabricació de paper i cartró, 
Unión Industrial Papelera de 
la Pobla de Claramunt, dues 
de fabricació de components, 
peces i accessoris per a vehicles 
de motor, SNOP Estampación 
i Mecaplast Iberica -ambdues 
també a la Pobla- una de tre-
ball amb cuirs i pells, Curtidos
Badia, una de comerç de cuirs 
i pells, Casas i Fills -aquestes a 
Igualada- i una de fosa, Funosa 
d’Òdena.
L’evolució de l’atur continua 
amb la seva davallada. El 2015 
disminueix un 9,5% (–1.053), 
la segona reducció més mode-

rada de les comarques barcelo-
nines darrere la del Maresme. 
A final del 2015 hi havia 10.033 
aturats registrats a la comarca, 
el 2,7% de l’atur provincial. 
La taxa d’atur registral és del 
18,8%, la més alta de les
dotze comarques barcelonines 
i més de quatre punts superior
a la taxa provincial (14,6%). 
Tot i així, és dos punts inferior 
a la de l’any anterior.  A final 
del 2015 hi havia concedides 
5.122 prestacions per deso-
cupació, un 14% menys que 
l’any anterior. En canvi, la con-
tractació laboral augmentava 
un 14,1%, variació superior a 
l’11,2% provincial. I que duri.



REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dilluns dia 11 
de juliol es va reunir 
per primera vegada 

l’Assemblea  de Veïns i Veïnes 
del Rec, amb la participació d’ 
una vuitantena de persones. 
En aquesta primera sessió es 
va fer un breu repàs histò-
ric sobre el barri del Rec i es 
va informar sobre el projec-
te urbanístic que actualment 
prepara l’Ajuntament i les 
reunions del Consell del Rec. 
A continuació els assistents 
van exposar idees i propostes, 
i fruit d’aquestes es van con-
sensuar diferents acords.
Els veïns van decidir consti-

Primera assemblea de 
veïns del barri del Rec

Blaumut, Teràpia de Xoc, Maria del M. 
Bonet i la Maravella, per la Festa Major

tuir oficialment l’Assemblea, 
amb la voluntat d’arribar a 
més gent i amb l’objectiu de 
crear una estructura organit-
zativa, i també la voluntat de 
participar activament en el 
procés de transformació del 
barri i poder ser una entitat 
decisòria en aquest procés.
També es va decidir “emplaçar 
a l’Ajuntament a una primera 
trobada amb els veïns, enti-
tats, propietaris i industrials 
del barri, amb l’objectiu de ser 
convenientment informats i 
començar a intercanviar ide-
es”. Dimecres es va fer arribar 
aquesta petició a l’Ajunta-
ment, signada per una seixan-
tena de persones i 14 entitats.
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Es reforçarà la segure-
tat, amb 160 persones 

que controlaran els 
actes amb més gent i els 
que tenen foc, i la zona 

de les barraques serà 
lineal, sense casetes al 

carrer del Sol

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada celebrarà aquest 
any la seva Festa Major 
entre el 22 i el 29 d’agost, 

amb un ampli programa d’ac-
tivitats que ofereix 120 propos-
tes per a tots els públics. Tal i 
com ha destacat aquest dime-
cres el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, “tot-
hom, petits i grans, igualadins 
o visitants, trobaran en aquesta 
Festa Major alternatives a la 
seva mida, que els permetran 
gaudir de la ciutat, la cultura, 
les tradicions i el lleure”. 
El programa inclou 120 actes, 
entre els quals n’hi ha 31 de 
cultura popular i tradicional, 
36 concerts i balls, 13 cites 
esportives i moltes altres ac-
tivitats com ara exposicions, 
visites guiades, conferències, 
lleure infantil i familiar i un 
llarg etcètera. Camps, alhora, 
ha volgut posar en valor “el 
paper fonamental que juguen 
les entitats per poder elaborar, 
al costat de l’Ajuntament, un 
programa tan atractiu i divers 
com és l’actual”.  
El programa de mà tindrà una 
tirada de 20.000 exemplars i es 
repartirà en les properes set-
manes a totes les llars. També es 
podrà recollir a l’edifici central 
de l’Ajuntament i consultar-lo 
a www.igualada.cat. El cartell 
de la festa ha estat elaborat per 
Arnau Gracia, alumne de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, que ha fet un disseny 
simpàtic en què fa interactuar 
els principals elements de la 
imatgeria festiva amb l’escut de 
la ciutat. El regidor ha volgut 
agrair la implicació dels patro-
cinadors, Petromiralles, Aigua 
de Rigat i M. Piqué Corredoria 
Tècnica d’Assegurances. Altres 
col·laboradors són Gràfiques 
Lluc, Gremi de Flequers de 
l’Anoia i Celler Figueres.  
 
Pregó i actes institucionals 
Els actes institucionals inclou-
ran novament amb la presen-
tació de l’Estampa del Sant, 
obra de l’il·lustrador Daniel 
Ramos, mentre que la confe-
rència de Festa Major portarà 
per títol Igualada fa 45 milions 
d’anys i anirà a càrrec de Josep 
Romero, doctor en geologia, 
i de Josep Llansana, autor del 
llibre Guia del camp dels fòssils 
de l’Anoia. També es lliurarà el 
Penó de la Ciutat a l’Agrupació 
Coral la Llàntia, que el portarà 
durant la processó. El mateix 

Arnau Gràcia, l’autor del cartell, i Pere Camps, regidor de Cultura.

dijous, a la Plaça de l’Ajunta-
ment, tindrà lloc el Pregó de 
Festa Major, novament una 
proposta imaginativa que, amb 
el títol Igualada sona bé, bus-
carà sorprendre els assistents i 
tindrà la participació destaca-
da del grup Blaumut. 

Cercaviles, tradició i castells 
Com cada any, la imatgeria fes-
tiva de la ciutat, les cercaviles, 
les processons i els correfocs 
tornaran a tenir un protago-
nisme ben destacat. Aquest any, 
com a novetat, cal esmentar 
l’estrena del Ball Solemne dels 
Gegants d’Igualada, a càrrec de 
l’Associació Cultural Dessota, 
i la recuperació, per part de la 
FESTHI, dels Gegants Vells, el 
Tabal i la Passacalle.  
El diumenge, dia 28 d’agost, 
se celebrarà l’Exhibició Caste-
llera, amb els Moixiganguers 
d’Igualada acompanyats pels 
Nens del Vendrell i la Colla 
Jove Xiquets de Valls. 
 
Concerts i barraques
Tal i com ha detallat Pere 
Camps, les propostes musicals 
tornaran a ser una de les prin-
cipals apostes, intentant arribar 
a tots els públics. Enguany ac-
tuaran a Igualada la Fundación 
Tony Manero, Joan Chamorro 
i Andrea Motis, els Pearson, Te-
ràpia de Shock, Maria del Mar 
Bonet, l’Orquestra Maravella, 
la Terrasseta de Preixens, 80 
Principales i el Va Parir Tour de 
Ràdio Flaixbac.  
La Revetlla de les Places i l’es-

pectacle piromusical de final 
de festa a la Plaça de Cal Font 
tornaran a ser igualment cites 
ineludibles. Durant tres nits, 
a més, l’Espai de Barraques, 
coordinat pel departament de 
Joventut i situat novament al 
Rec, tornarà a ser l’epicentre 
de la nit per als més joves. Per 
qüestions de seguretat, la dis-
tribució de les casetes serà line-
al, al llarg de tot el carrer fins 
a l’Adoberia Bella, però no n’hi 
haurà al carrer del Sol. A més, 
cada dues barraques hi haurà 
un responsable de seguretat. 
Més de 160 persones coordi-
nades per la Policia Local i els 
Mossos tindran cura de la se-
guretat a la Festa Major.
El Teatre Municipal l’Ateneu i 
el Teatre de l’Aurora se suma-
ran a la Festa Major. L’Ateneu 
proposarà Enchanté amb les 
Divinas, Monòlegs amb David 
Guapo i L’amor venia amb taxi 
amb el Grup de Teatre Ama-
teur de l’Ateneu. L’Aurora ha 
programat T’estimo, però no 
tant amb Josep Llinuesa i la 
Companyia de Teatre Gaudí, i 
LaLolaBalla amb la companyia 
La Madarina. 
Enguany destaquen també al-
gunes visites guiades, com la 
descoberta del recentment re-
format celler del sindicat de Pa-
gesos, obra de César Martinell, 
o la Casa de la Festa, l’indret 
on descansen els elements de 
la imatgeria festiva, principals 
protagonistes durant aquests 
dies. Hi haurà mostres i expo-
sicions, com la que acollirà la 
Biblioteca Central i que durà 
per títol Comença la funció!, 
i la que allotjarà La Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, L’estiu, 
objectiu dels fotògrafs. 
L’Ajuntament s’ha proposat 
aquest any fer una festa acces-
sible per a tothom, i garantirà 
que les persones amb mobilitat 
reduïda puguin presenciar els 
principals actes des d’una ubi-
cació preferent i reservada. 
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L a setmana passada es 
van iniciar les festes de 
Sant Cristòfol.El dia 7 

de juliol es va efectuar el canvi 
de bandera, seguit per un gran 
nombre de persones, tan a la 
rua pels carrers d’Igualada i 
Santa Margarida de Montbui 
com a la recepció que va tenir 
lloc a les instal·lacions d’Auto-
reparacions Santi, abanderat 
d’enguany.
El diumenge va tenir lloc la 
missa en honor al patró dels 
automobilistes a la Sagrada 
Família. L’església es trobava 
plena de gom a gom, seguit 
d’aquest acte es va fer la bene-
dicció de vehicles al passeig 
Verdaguer. La Veu de l’Anoia 
va repartir milers d’exemplars 
del suplement especial que la 
setmana passada va dedicar a 
la festa de Sant Cristòfol.
La festa finalitzarà aquest dis-

Festa de Sant Cristòfol

sabte dia 16 amb els plats forts 
de la festa. A partir de les nou 
del matí, la Rambla roman-
drà tallada per rebre la segona 
concentració de clàssics. Una 
concentració totalment gratu-
ïta per els participants.
L’única norma que es posa als 
participants  és que els vehi-
cles tinguin vint-i-cinc anys 
com a mínim.
A partir de les onze, els ve-
hicles començaran una ruta 
conjunta d’uns setanta i cinc 
quilòmetres, per les carreteres 
de la comarca, fins tornar en 
el punt inicial per tornar-nos 
a concentrar i ser obsequiats 
amb un refrigeri i pica-pica.
A les 21h del mateix dissabte 
es donarà pas al sopar de clo-
enda de les festes, on tot aquell 
que hagi reservat prèviament 
la seva forquilla abans del 
dia 13 de juliol podrà gaudir 
i acomiadar les festes amb un 
bon sopar i ball-espectacle.  

La Veu va repartir diumenge milers d’exemplars 
del suplement dedicat a la Festa de St. Cristofol.
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L ’associació Aigua és 
Vida ha demanat aques-
ta setmana que el tinent 

d’alcalde Jordi Pont deixi el 
consell d’administració d’Ai-
gua de Rigat davant el que en-
tenen “conflicte d’interessos” 
amb l’empresa per l’auditoria 
que s’està fent sobre el model 
de gestió de l’aigua. N’hem 
parlat amb Pau Ortínez, porta-
veu de l’entitat Aigua és Vida.
 
El govern municipal no ha fet 
gaire cas de les observacions 
que ha fet algun partit polític 
-sobretot la CUP- en relació 
al conflicte d’interessos que 
existia en els regidors que 
formen part del consell d’ad-
ministració d’Aigua de Rigat. 
Creieu que aquest problema 
s’hauria de resoldre per avan-
çar en el procés?
A nosaltres, com a entitat, 
no ens interessa entrar en pi-
cabaralles polítiques; volem 
resoldre el problema i fer-ho 
de tal manera que la ciutada-
nia se’n vegi beneficiada. Des 
d’Aigua és vida creiem que hi 
ha un conflicte d’interessos 
en les tasques de Jordi Pont, ja 
que combina la responsabili-
tat al Consell d’Administració 
d’Aigua de Rigat i és, alhora, el 
representant de l’Ajuntament 
per resoldre la situació. De fet, 
creiem que ha de renunciar al 
càrrec al consell d’administra-
ció i, per tant, als 18.000 euros 
anuals que cobra perquè és un 
clar exemple de la poca moti-
vació que pot tenir el regidor 
perquè es recuperi el servei 
ja que haurà de renunciar a 
aquesta quantitat. 
El govern municipal apunta 

Aigua és Vida demana que el regidor Jordi Pont deixi el consell 
d’administració d’Aigua de Rigat per “conflicte d’interessos”

que hi ha una excel·lent re-
lació amb l’empresa per fer 
l’auditoria, però se’n sap ben 
poca cosa de moment. Teniu 
més informació? Com ho ve-
ieu?
No tenim informació sobre 
l’auditoria i això ens preocu-
pa. Per una banda valorem 
positivament el fet que el go-
vern d’Igualada hagi decidit 
realitzar una auditoria, ja que 
l’auditoria ha de permetre fer 
visible la relació de costos i 
qualitat del servei que se n’ofe-
reix. Per altra banda, però, 
creiem que l’auditoria no està 
sent del tot transparent per-
què el govern mai ens dóna la 
informació que, com a enti-
tat que ha donat a conèixer el 
tema, creiem que hauríem de 
tenir. I una auditoria que no 
vagi al fons de la qüestió no 
servirà per res. Seran diners 
llençats, com tantes vegades. 
Fins on sabem, el regidor Pont 
no té capacitat tècnica sufici-
ent com per tenir una mirada 
objectiva i totalment eficaç 
sobre l’auditoria que s’ha de 
realitzar. Necessitem tenir tota 
la informació sobre què s’ana-
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“Pont ha de renunciar 
al càrrec al consell 

d’administració i, per 
tant, als 18.000 euros 
anuals que cobra per-
què és un clar exemple 
de la poca motivació 

que pot tenir el regidor 
perquè es recuperi el 

servei ja que haurà de 
renunciar a aquesta 

quantitat”
Pau Ortínez, portaveu d’Aigua és Vida.

litzarà i experts que ens recol-
zin per saber si serà suficient 
o no amb aquesta informació, 
per això proposem a l’especia-
lista Joan Gaya. Ell està guiant 
l’Ajuntament de Terrassa per 
decidir entre diversos models 
de gestió, lluny de les pressions 
de l’empresa que ho gestiona 
i que no està posant-li fàcil a 
l’Ajuntament.
El govern municipal s’ha po-
sat en contacte amb vosaltres 
per informar-vos? Creieu que 
s’està fent massa picabaralla 
política, en aquest assumpte?
Com he dit, nosaltres no en-
trarem en picabaralles políti-
ques perquè la nostra aposta és 
per una correcta gestió de l’ai-
gua. Ho reclamem a Igualada 
(on governa CIU), a Terrassa 
(on governa PSC), a Barcelo-
na (on governen els Comuns) 
i a tot arreu. No ens interessa 
qui governi cada Ajuntament 
sinó resoldre conflictes com 
els d’Igualada, que com diu 
la llei, ho ha de fer elegint la 
via en que la ciutadania en 
surti més beneficiada. L’Ajun-
tament, fins ara, s’ha negat a 
dir-nos (durant 500 dies) si hi 
havia contracte... i vam fer pú-
blic que no existia. Després es 
van negar a acceptar la nostra 
proposta de recuperar el servei 
i fer una auditoria... i al final 
s’han fet seva la idea. Ara ma-
teix sembla lluny, però creiem, 
sincerament, que el tema es 
resoldrà en una consulta ciu-
tadana en que es pugui decidir 
entre el model de gestió públic 
i el provat.  
Independentment del que re-
solgui l’auditoria, la consulta 
popular que demanàveu per 
triar el sistema de gestió, com 
es farà a Terrassa, és “innego-

ciable”? Demanareu el suport 
de tota l’oposició per sol.lici-
tar-la?
La demanda de la consulta per 
Aigua és vida, ara mateix, és 
irrenunciable. Volem ser taxa-
tius en això, perquè l’opció de 
decidir-ho en Ple Municipal 
abans del maig del 2019 és un 
frau democràtic. Si haguessin 
volgut que la ciutadania votés 
amb coneixement de causa, 
no haver demorat 500 dies la 
resposta sobre si hi havia con-
tracte o no. Si haguessin infor-
mat del conflicte abans de les 
eleccions, els partits s’haurien 
pogut posicionar i ara sabríem 
qui està a favor del model pri-
vat i qui del públic. Ara mateix, 
només veiem dues opcions per 
solucionar-ho que passen, en 
els dos casos, perquè la ciuta-
dania decideix. L’elecció es pot 
fer de manera directa, per mit-
jà d’un referèndum, o de ma-
nera indirecta, deixant la deci-
sió per després de les properes 
eleccions municipals (i obli-
gant els partits a posicionar-se 
durant la propera campanya 
electoral). Creiem que la ciu-
tadania, tard o d’hora, ha de 

decidir quin model de gestió 
d’aigua volem. Nosaltres, com 
a entitat, preferim l’elecció di-
recta, però també entendríem 
la indirecta, sempre i quan si-
gui passades les següents elec-
cions.
Si bé a Igualada el tema sem-
bla que s’ha desencallat, a la 
comarca cap altre ajuntament 
és mou. Què penseu fer?  
Entenem que el pas que ha 
fet Igualada serà seguit, en un 
breu termini de temps, per Vi-
lanova del Camí i la Pobla de 
Claramunt, com no pot ser 
d’altra manera. La recupera-
ció del servei, abans de decidir 
sobre el model de gestió, és 
un pas imprescindible a nivell 
legal per regularitzar el ser-
vei i creiem que és qüestió de 
temps que facin el pas. Qual-
sevol altra opció, almenys 
des del nostre punt de vista i 
vistes les darreres sentències, 
podria suposar un problema 
legal per l’Ajuntament. Ente-
nem que vagin lents, que no 
tenen l’assessorament legal ni 
tècnic d’Igualada, però aca-
baran anunciant que recupe-
raran el servei.
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D issabte, amb el clàssic 
Night Glow, els pilots 
participants a l’Eu-

ropean Balloon Festival van 
il·luminar simultàniament 
l’interior dels seus globus al 
ritme de la música per crear 
un espectacle de llum i color 
que va reunir milers de perso-
nes al camp de vol de l’Avin-
guda Catalunya. Enguany es 
va poder gaudir també del 
piromusical a càrrec de Piro-
tècnia Igual. Tot plegat, un 
espectacle únic que va tancar 
la vintena edició del festival de 
globus més important de l’Es-
tat, amb un espectacular con-
cert de l’Elèctrica Dharma i els 
Comediants.
Abans del Night Glow va te-
nir lloc la gala d’entrega de 
premis. El pilot odenenc 
Carles Figueras, de l’equip 
Globus-Kontiki, va resul-
tar guanyador absolut de la 
competició d’enguany, seguit 
de Maria Luisa Cabañero de 
Castella la Manxa, i de l’ode-
nenc Aleix Rodríguez. L’equip 
de Xile amb el pilot Christi-
an Millás al capdavant es va 
endur el premi al globus que 
venia de més lluny, el guanya-
dor de la lliga Ultramagic per 
a pilots joves va ser per Aleix 
Rodríguez, i el premi al pilot 
internacional que ha partici-
pat en més edicions de l’Euro-
pean Balloon Festival va estar 
pel britànic David Baker, que 
ha participat en pràcticament 
totes les edicions del festival.
Des que dijous es va iniciar la 
competició, la cinquantena de 
pilots participants van haver 
d’anar realitzant diverses pro-
ves de vol, com la llebre o la 
diana, i aconseguir punts per 
a la classificació final. Després 

L’European Balloon Festival amb més participació

ciutat.
Des de l’organització es fa una 
valoració molt positiva del 
certamen tant per la part es-
portiva com per la multitudi-
nària participació de persones 
vingudes d’arreu. Les condici-
ons meteorològiques van ser 
favorables durant els dies del 
festival. 
A més dels globus, enguany 
també van tenir molt protago-
nisme les activitats realitzades 
durant quatre dies als Iglús 
de Vent, construccions d’aire 
fetes amb teles reciclades de 
globus que van ocupar diver-
sos espais d’Igualada i van fer 
participar entitats de la ciutat i 
igualadins de totes les edats en 
activitats culturals, esportives, 
gastronòmiques i creatives.
Els prop de cinquanta globus 
provenien de països d’arreu 
d’Europa com Suïssa o Angla-
terra però també hi han assis-
tit equips provinents de països 
més llunyans com Taiwan, 
Mèxic o Brasil.  
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Més globus que mai al cel d’Igualada. / MANEL MARIMÓN

de l’èxit del Vol de Ciutat en 
l’edició anterior, enguany s’ha 
repetit aquesta espectacular 
enlairada des de les places del 
centre de la ciutat, fet que va 
propiciar que divendres els 
igualadins veiessin més globus 
que mai damunt mateix de la 

Night Glow i un globus molt particular. / AI

Concert de l’Elèctrica Dharma i els Comediants. / AI

Original espectacle a la plaça de l’Ajuntament. / MANEL MARIMÓN

Em dic Arlet Cuerva i Torelló
Vaig néixer el dia 6 
de juliol del 2016
a les 10.10 h 
i peso 3,130 kg



Una quinzena d’empreses del metall 
aposten per la formació a l’INS Milà
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E n la continuïtat del tre-
ball que s’està fent des 
de la Unió Empresarial 

de l’Anoia amb les empreses 
del sector metal·lúrgic, una 
quinzena d’empreses han vi-
sitat el Milà i Fontanals per 
conèixer les instal·lacions on 
els joves es formen pel sector, 
en els graus mig i superior de 
Manteniment electromecànic 
i Mecatrònica industrial. La 
visita els ha permès veure els 
espais i la maquinària de que 
disposen i per altra banda, de-
batre la necessitat de potenci-
ar algunes unitats formatives i 
certs continguts que són molt 
necessaris entre el sector.
La trobada, motivada per la 
Taula de formació impulsada 
des de la UEA amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
ha donat veu a les empreses 
que han pogut plantejar mi-
llores per tal que els joves sur-
tin encara més ben preparats 
per un sector professional que 
necessita treballadors cada 
any que passa.
Les empreses han coincidit a 
destacar que les instal·lacions 
del Milà són apropiades per 
tenir una bona base en el sec-
tor tot i que caldria aprofun-
dir i ampliar certs continguts 
per tal d’adaptar-se als canvis i 
a la cada vegada major presen-
cia dels ordinadors i el disseny 
3D. Consideren imprescindi-
ble ampliar els coneixements 
en interpretació de plànols, 
components mecànics, tole-
ràncies, material i aplicacions, 
cad/cam, entre altres. Tam-
bé molt important la part de 
valors i respecte per la feina i 
pels companys, la cultura de 
l’esforç i la diligència en el tre-

Trobada d’empresaris del metall a l’institut Milà i Fontanals.

20è aniversari de 
la Federació Catalana 
de la festa dels 
Tres Tombs

ball.
Una de les mancances mani-
festades fa uns mesos per les 
empreses, era la necessitat que 
els joves es formessin en con-
trol numèric per ordinador, és 
a dir, les màquines de fresat i 
tornejat, que ja no són manu-
als sinó controlades informà-
ticament. Arran de la man-
cança detectada fa uns mesos 
des d’aquesta mateixa taula de 
treball, el Milà i Fontanals ha 
fet un gran esforç adquirint 
una màquina de CNC i creant 
una nova formació. 

Manteniment i mecatrònica, 
formacions amb futur 
Des del Milà i Fontanals i des 
del sector es fa una crida a la 
societat recordant que aques-
tes dues  formacions són ga-
rantía d’inserció laboral. Tant 
els joves del grau mig com els 
del superior s’incorporen a les 
empreses just acabada la for-
mació ja que hi ha una man-
cança generalitzada en perso-
nal del sector.
La Taula de formació seguirà 
amb la seva tasca de millora 
de la formació pel sector me-
tal·lúrgic des dels àmbits de la 
formació professional reglada, 
l’ocupacional i també la con-
tínua, pels treballadors del 
sector. 
“Aquesta taula resulta una 
unió d’esforços des de l’em-
presa, l’administració i els 
centres educatius, anant junts 
per millorar i ampliar les 
possibilitats dels joves en el 
sector”, han explicat des de la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia. Recentment el sector del 
metall ja va realitzar un dels 
Fòrums UEA per debatre les 
seves necessitats.

Igualada donarà el tret de sor-
tida als actes del 20è aniversari 
que celebra la Federació Cata-
lana dels Tres Tombs. 
El primer dels actes, amb el 
que col·labora l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada, tin-
drà lloc demà dissabte 16 de 
juliol a les 17:30h al Museu de 
la Pell. Consisteix en una Tau-
la Rodona que porta com a tí-
tol: “Els Tres Tombs. Les dues 
cares del mirall”. Els ponents 
expressaran el seu punt de vis-
ta sobre el passat, el present i 
el futur dels tres tombs.  En 
finalitzar l’acte, obert a tot el 
públic interessat, es servirà un 
refrigeri a tothom.

Els associats anoiencs 
de l’ANC voten aquest 
cap de setmana 
si volen un referèndum

D’acord amb els acords pre-
sos pel Secretariat Nacional de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na, aquest cap de setmana 15 
i 16 de juliol l’entitat realitzarà 
una consulta interna per tal 
de determinar si exigeix a les 
institucions catalanes la cele-
bració d’un referèndum vin-
culant d’independència per 
decidir el futur del país. 
Els socis de ple dret podran 
votar en modalitat telemàtica 
i presencial a diverses seus dis-
tribuïdes pel territori- i hau-
ran de respondre a la pregun-
ta: Vols que l’ANC exigeixi a les 
institucions catalanes que con-
voquin el poble de Catalunya a 
un Referèndum per DECIDIR 
sobre la independència?
El vot presencial a la comarca 
de l’Anoia serà a l’A.T. d’Igua-
lada el divendres dia 15 des de 
les 17 fins a les 21 h  a l’Ateneu 
Igualadí.
Es podrà exercir el dret a vot 
electrònic des del dia 13 de ju-
liol fins el dia 16 de juliol a les 
14:00 hores.
Només tindran caràcter deci-
sori els vots dels associats de 
ple dret. Ara bé, també po-
drà votar tothom que estigui 
enregistrat a la base de dades 
de l’ANC com a simpatitzant 
o col·laborador, en aquest cas 
però el vot serà només consul-
tiu.
Volem indicar-vos que s’ha 
creat un espai a  web de l’ANC 
assemblea.cat/consulta2016 
on trobareu tota la documen-
tació relativa a la Consulta so-
bre el Referèndum d’Indepen-
dència.  

La Botiga al Carrer 
d’Estiu serà el dissabte 
3 de setembre

Aquesta serà la 40a Botiga al 
Carrer que organitza Igualada 
Comerç. Com sempre, amb 
aquesta activitat es marca 
simbòlicament el tancament 
de les rebaixes de l’actual tem-
porada. La promoció es pre-
senta amb algunes novetats, 
sobretot en el seu format, però 
també amb propostes lúdi-
ques. S’espera la participa-
ció de prop de 100 comerços 
en una zona comercial plena 
d’activitats i animacions, però 
sobretot en dos llocs de con-
centració d’oferta, a la Pl. de 
Cal Font i a la Rambla.
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A partir d’aquest estiu 
i fins al mes de gener 
del 2017, l’Ajunta-

ment d’Igualada durà a terme 
una campanya centrada en els 
comerços locals que siguin 
grans productors de matèria 
orgànica, amb la finalitat de 
millorar la seva gestió. En-
tre aquests establiments, es 
prestarà especial atenció als 
restaurants, bars, floristeries i 
botigues d’alimentació.  
Segons ha explicat aquest di-
mecres el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
l’objectiu de la campanya 
és “assolir la implantació, a 
principis del l’any vinent, de 
la recollida porta a porta de 
la fracció orgànica en aquests 
comerços que són grans pro-
ductors, d’una banda sensibi-
litzant-los de la importància 
de fer-ne el reciclatge més 
apropiat i, de l’altra, facili-
tant-los al màxim aquesta re-
collida”. 
L’empresa Ecostudi serà l’en-
carregada d’executar la cam-
panya, que se centrarà a ajudar 
els grans productors de matè-
ria orgànica del municipi a 
reciclar més i millor. Es duran 
a terme visites a més de tres-
cents establiments de la ciutat, 
i se’ls lliurarà d’un contenidor 
de 35 o 120 litres, en funció de 
les seves necessitats.  
Durant les visites també es 
resoldran dubtes i es propor-

Campanya per la gestió 
dels residus orgànics a 
botigues i restaurants

Per agost torna el reasfaltat de carrers, 
sobretot al polígon de les Comes

cionarà assessorament en la 
gestió diària d’aquests resi-
dus. Després de les visites, es 
gravarà un espot en vídeo de 
la campanya, amb la col·labo-
ració dels mateixos comerços i 
s’editarà una guia descarrega-
ble que inclourà els principals 
consells per a facilitar-ne la 
consulta. 
La campanya, coordinada 
des del departament de Medi 
Ambient, vol millorar la re-
collida selectiva de la fracció 
orgànica dels residus mu-
nicipals (FORM) i compta 
amb un pressupost de 30.000 
euros, 25.000 dels quals pro-
cedeixen de dues subvenci-
ons de l’Agència de Residus 
de Catalunya i del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient. L’Ajuntament 
d’Igualada, en el Pla d’Acció 
Ambiental de l’Agenda 21, ja 
contempla precisament l’im-
puls d’accions que minimitzin 
la producció de residus i en 
millorin la gestió.  
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A partir del mes d’agost 
i durant aproximada-
ment quatre setmanes, 

l’Ajuntament d’Igualada durà 
a terme la campanya anual 
d’asfaltat en diferents vies de 
la ciutat. Segons ha explicat 
el tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, enguany 
s’ha prioritzat “l’accés de ve-
hicles per la zona Nord, ja que 
dos dels principals carrers del 
Polígon de Les Comes presen-
ten greus símptomes de dete-
riorament al ferm”. La quan-
titat destinada pel consistori 
a la millora de l’asfalt a la via 
pública aquest any 2016 és de 
200.000 euros i s’asfaltaran 
17.200 m2 de via pública. 

Una màquina de col.locació d’asfalt, l’any passat a Igualada.

D’una banda, s’asfaltarà 
l’Avinguda d’Europa, des de 
l’entrada a la ciutat procedent 
de l’A-2 i del municipi d’Òde-
na fins el carrer de Portugal. A 
més, s’asfaltarà la pràctica to-
talitat del carrer França, pre-
cisament des de l’Avinguda 
d’Europa fins el carrer d’Ale-
manya, i també la rotonda del 
carrer d’Alemanya amb el car-
rer d’Itàlia. En total, en aquest 
accés nord de la ciutat, que 
suporta un important trànsit 
diari, tant d’automòbils com 
de vehicles pesants, fet que 
malmet de forma evident la 
superfície, s’actuarà sobre una 
superfície de pràcticament 
15.000 m2. 
A banda de les accions a Les 
Comes, es duran a terme dues 

intervencions més al barri de 
Montserrat. La primera, al 
carrer del Repós, entre l’Avin-
guda Pau Casals i el carrer de 
Mossèn Josep Forn, un treball 
vinculat amb les obres de re-
habilitació del mur Nord del 
Cementiri Vell. I la segona 
correspondrà al tram del car-
rer Mossèn Josep Forn, entre 
els carrers de Vicenç Pedriça i 
Pau Muntades. 
Jordi Pont ha recordat que, 
anualment, el consistori de-
dica entre 150.000 i 200.000 
euros del seu pressupost a 
tasques d’asfaltat, prioritzant 
sempre aquelles vies que acu-
mulen més anys sense inter-
venció, més desperfectes i que, 
al mateix temps, suporten més 
trànsit de vehicles cada dia. 

El Centre Europeu de la Pell de Qualitat d’Igualada, 
menció especial als Premis Catalunya Construcció 2016 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a rehabilitació de les 
adoberies Bella i Ber-
nades com a seu del 

Centre Europeu de la Pell de 
Qualitat a Igualada ha rebut 
una menció honorífica especi-
al als Premis Catalunya Cons-
trucció 2016 en la categoria 
d’Intervenció en edificació 
existent. El jurat ha concedit 
un reconeixement per a Ori-
ol Cusidó, Jordi Marí, Irene 
Marzo i Carles Romero, i ho 
ha considerat com “un mag-
nífic exemple d’intervenció en 
un edifici que forma part del 
patrimoni industrial català”. 

El projecte s’emmarca en una 
operació estratègica de ciutat, 
que vol aprofitar actius patri-
monials del barri industrial 
del Rec i esdevenir un model 
i exemple per a les actuacions 
futures en aquest enclavament 
urbà. La limitació pressupos-
tària “ha estat força exigent i 
en l’elecció dels materials i sis-
temes constructius s’ha apos-
tat per solucions simples i de 
fàcil execució”, ha destacat el 
jurat. 
Els Premis Catalunya Cons-
trucció 2016 es van lliurar el 
30 de juny, en el marc de la Nit 
de la Construcció del Col·legi 
d’Aparelladors de Barcelona. 

A l’acte hi van assistir més de 
500 persones, professionals 
i empresaris del sector de la 
construcció. El lliurament va 
ser presidit per Josep Rull, 
conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i Jordi Gosalves, 
president del Col·legi d’Apa-
relladors de Barcelona (CAA-
TEEB). 

Guanyadors del certamen
Durant la Nit de la Construc-
ció també s’han premiat l’edi-
fici d’oficines per a la seu cor-
porativa d’Endress + Hauser 
a Sant Cugat del Vallès, en la 
categoria de Direcció d’exe-

cució de l’obra; el Campus 
Diagonal-Besòs de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), en la de Direcció inte-
grada de projecte; el nou accés 
al nucli històric de Gironella 
(Berguedà), en la d’Interven-

ció en edificació existent; la 
Casa 1014 a Granollers, en la 
d’Innovació en la construc-
ció; i l’edifici de l’antiga seu de 
l’ONCE al carrer Calàbria de 
Barcelona, en la de Coordina-
ció de seguretat i salut.  
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A quest cap de setmana 
tenen lloc les festes 
dels carrers Santa Ca-

terina, Carme i Travessies. El 
programa és el següent: 
Divendres, 15 de juliol
A les 21 hores, a la placeta Sta. 
Caterina, Benvinguda i ini-
ci de les festes. Espectacle de 
Percussió, a càrrec dels músics 
del Grup Mal Llamp. Després, 
Correfoc, a càrrec del Grup 
Mal Llamp, que celebra la seva 
diada, acompanyats dels Dia-
bles de Rubí.
A les 22 hores, Botifarrada 
Popular. Venda anticipada de 
tiquets. Preu: 5 euros. Utilit-
zaran vaixella biodegradable, 
gentilesa de Bitok. A les 22.30 
actuarà el grup Against The 
Flow, grup jove de pop rock 
igualadí. A les 23.30, ball de 
vetlla amb el cantautor-gui-
tarrista italià Fabio Canu, que 
interpretarà clàssics de tots els 
temps. Durant la mitja part del 
ball es farà el sorteig d’un per-
nil, els números del qual s’hau-
ran venut durant el transcurs 
de la primera part. A la segona 
part, es farà el tradicional ball 
del fanalet.
Dissabte, 16 de juliol
A les 10, Galeria Guixà, pla-
ça d’Espanya, inauguració de 

Festes dels carrers Santa 
Caterina, Carme i Trav.

La campanya “Tracta’m bé” de l’Anoia, a 
la trobada de Consells de la Gent Gran

l’exposició dels treballs de Fil i 
Agulla. A la plaça dels porcs, II 
trobada amb tallers, parades i 
zona d’intercanvi.
A les 19.30 hores, a Cal Font,ac-
tuació de la Pallassa Nurula. 
A les 20.30 hores, al carrer del 
Carme, on hi haurà situada 
la capella amb la imatge de la 
Verge del Carme, Rés del Sant 
Rosari amb la participació de 
Florenci Oliva. Un cop fina-
litzat, els cònsols d’enguany 
oferiran coca i cava a tots els 
presents.
Diumenge, 17 de juliol
A les 11.30 hores, A la plaça 
d’Espanya, es formarà una co-
mitiva que es dirigirà a l’esglé-
sia de Santa Maria, amb el drac 
Mal Llamp i els seus músics, el 
gegant Bisbalet, acompanyats 
pels músics de la Colla Gegan-
tera del Bisbalet, la farola, els 
cònsols, la bandera, les patro-
nes del barri: Santa Caterina de 
Siena i la Verge del Carme, i, el 
veïnat.
A les 12, solemne ofici a l’es-
glésia de Santa Maria. També 
s’ofrenarà el ball del Bisbalet.
A les 14.30 hores, A la plaça 
d’Espanya, s’oferirà un pi-
ca-pica i el soldat.
A les 19 hores, a la placeta de 
Santa Caterina, Havaneres amb 
el grup La vella Lola. Durant el 
descans s’oferirà rom cremat.
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L a Masia d’en Cabanyes 
al Penedés acull la tro-
bada de Consells Con-

sultius de Gent Gran del Gar-
raf, Alt Penedès, l’Anoia i Baix 
Penedès. CC Garraf
La Masia d’en Cabanyes va 
acollir dijous una trobada de 
Consells Consultius de Gent 
Gran de les comarques del 
Garraf, Alt Penedès, l’Anoia i 
Baix Penedès, que tenia la fi-
nalitat d’intercanviar experi-
ències i formes de treballar. 
Francisca Carrasquilla, conse-
llera delegada de gent gran del 
Consell Comarcal del Garraf i 
Jordi Bosch, vicepresident de 
l’àrea d’atenció a les persones 
del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès van donar la benvin-
guda a la trobada, van agrair 
la bona disposició de tots els 
assistents i van mostrar la seva 
satisfacció de poder treballar 
plegats.
Els representants dels consells 
consultius van explicar les 
accions que porten a terme i 
les dificultats que troben per 
traslladar les seves reivindica-
cions. Des del Consell Consul-
tiu de la Gent Gran de l’Anoia, 
per la seva part, va explicar el 
programa “Tracta’m bé”, una 
proposta preventiva i de sensi-
bilització envers el bon tracte 
a les persones grans, que im-
plica els establiments comer-
cials, els bancs i altres agents 

La marxa Som arribarà a 
Igualada el 29 de juliol
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E l   dia  29 de Juliol   ar-
riba la marxa “Som” 
a Igualada. El nucli 

de la marxa, conjuntament 
amb altres entitats i associ-
acions, ha programat per als 
propers dies 14 i 21 de juliol 
dues xerrades -debats  en el  
municipi. La marxa “Som”es 
una caminada popular que 
recorrerà a peu totes les co-
marques del Principat de 
Catalunya seguint l’itinerari 
d’El Camí   www.elcami.cat.
Els actes començaren ahir 
dijous, dia 14 de juliol, a 
les 8 de la tarda, a l’ Ateneu 
Igualadí,  amb la xerrada-de-
bat dels ponents Josep An-
tolí de la coordinadora per 
Administracions Públiques 
de l’ANC i de Marc Sallas 
secretari general de la Inter-
sindical.

de la comarca.
El Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Penedès es 
va recordar la demanda histò-
rica dels consells consultius de 
passar a ser vinculants, per tal 
de tenir més pes a l’hora d’in-
cidir en les polítiques que els 
hi afecten.
Per altra banda, durant la tro-
bada es va treballar en un do-
cument per entregar als ajun-
taments, que conté part dels 
acords del 7è Congrés de la 
Gent Gran de Catalunya, cele-
brat el mes d’octubre de 2014. 
Igualment es va elaborar un 
qüestionari per tal de conèixer 
la situació de la gent gran en 
relació a diversos temes com 
la dependència, la sanitat, la 
fiscalitat, els maltractaments, 
la participació, la represen-
tació política i el tracte dels 
mitjans de comunicació a les 
qüestions que preocupen a les 
persones grans.

La jornada, que va comptar 
amb la participació d’una 
trentena de persones, va fina-
litzar amb la lectura d’unes 
conclusions, comunes a tots 
els consells consultius. Algu-
nes de les seves reivindicaci-
ons estan relacionades amb 
les dificultats de participació 
als debats, el poc relleu dels 
representants de les entitats, la 
manca de comunicació entre 
els diferents casals i les defi-
ciències del transport públic 
entre municipis. Els membres 
dels consells consultius també 
demanden més presència dels 
representants polítics als de-
bats proposats per les perso-
nes grans.
Finalment, els assistents van 
fer una visita guiada al Centre 
d’Interpretació del Roman-
ticisme Manuel de Cabanyes 
i van compartir un dinar de 
germanor.

Dos joves engeguen un mecenatge pel 
seu projecte de moda sostenible
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E ls igualadins  Bernat 
Pallarès i Toni Arge-
lich, cofundadors de la 

marca de roba Dütch Delight 
BCN, s’han proposat partici-
par activament en el foment 
de la producció sostenible 
en el sector de la moda. Per 
aconseguir el suport econò-
mic que necessiten per tirar 
endavant el seu projecte han 
engegat una campanya de mi-
cromecenatge, a través de la 
qual cerquen la complicitat de 
persones anònimes disposa-
des a fer donacions i demos-
trar que la moda sostenible és 
possible.
La campanya de microme-
cenatge porta per títol Shark 

Revolution i està a la platafor-
ma Kickstarter. Per a col·labo-
rar només cal entrar a www.
sharkrevolution.com, selecci-
onar la recompensa que més 
agradi i fer l’aportació. 
Shark Revolution coincideix 
amb el nom de la seva darrera 
col·lecció i vol ser un crit rei-
vindicatiu a favor de l’ slow 

fashion, és a dir, moda ètica 
i sostenible amb producció 
de proximitat i valors labo-
rals dignes. Comprar menys 
i millor. Per a la difusió de la 
campanya han creat un vídeo 
que no deixa indiferent i que 
es pot trobar a la seva web. 
Dütch Delight BCN es va fun-
dar a Igualada fa quatre anys.

El dijous dia 21 de juliol , a 
les 8 de la tarda  a l’Ateneu 
Igualadí, està prevista una 
xerrada-debat sobre Energia 
(Som Energia) pel  ponent 
Jordi Gabarró, enginyer en 
energies renovables.
El dia 29 de Juliol arriba 
l’etapa de la marxa “Som” a 
Igualada. S’han previst una 
sèrie d’actes, assemblees po-
pulars,   sopar popular, i l’ac-
tuació d’un  grup de música  
a la Plaça Pius XII,  a les 23:00 
hores.Des de l’organització 
es vol agrair la participació 
de totes les persones i grups 
que han volgut sumar-se a la 
celebració de la marxa “Som”  
i , especialment, a les associ-
acions i empreses col·labora-
dores que amb el seu suport 
faran possible que, d’una 
manera festiva, puguem cele-
brar  la catalanitat, al carrer, 
sense complexos i en positiu. 
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E l Servei d’Inserció Es-
pecialitat (SIE) d’Àuria 
Grup, punt formatiu 

del programa Incorpora de La 
Caixa, organitza un curs gra-
tuït de logística de distribució 
i magatzem. El curs s’adreça a 
persones en situació de major 
vulnerabilitat social, amb di-
ficultats d’accés al mercat de 
treball ordinari i amb dificul-
tat  per accedir a altres tipus de 
formacions. 
La formació neix per donar 
resposta a les empreses que 
requereixen professionals 
cada cop més especialitzats 
en competències tècniques i 
transversals en el sector lo-
gístic, per fer front a les exi-
gències del mercat.  Aquesta 
formació està adreçada a per-
sones en situació d’atur, amb 
motivació pel sector logístic i 

Curs gratuït d’Àuria de 
logística de distribució

Pràctic fulletó turístic amb 
el més destacat d’Igualada i l’Anoia

magatzem que disposin d’un 
bon nivell de lectoescriptura i 
de coneixement numèric i es-
tiguin habituats en l’ús de les 
noves tecnologies. 
El curs  pretén facilitar contin-
guts teòrics del perfil professi-
onal i proporcionar pràctiques 
no laborals a les empreses que 
permetin l’aproximació a la 
realitat del treball als alumnes. 
Així, les mateixes empreses te-
nen l’oportunitat de conèixer 
les capacitats dels participants 
i augmentar les opcions per a 
una posterior contractació.  
El curs, de tres-centes hores, 
s’iniciarà el 12 de setembre i 
finalitzarà amb pràctiques in-
closes el 8 de novembre. Les 
persones interessades es po-
den posar en contacte amb el 
Servei d’Inserció Especialitzat 
(SIE),  ubicat a l’Avinguda 
Andorra, 28 o bé al telèfon 
618520014 (9 a 13h).   
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T ops Turístics Igualada 
és el document que ha 
editat el Consell Co-

marcal, que recull les propos-
tes i activitats més destacades 
que es poden fer a la capital i 
a l’entorn de l’Anoia. El dos-
sier ja es pot trobar als punts 
d’informació de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comar-
cal. A més, també es repartirà 
als diferents ajuntaments i 
punts d’informació de la co-
marca.
El dossier és un conjunt 
d’idees per a tots aquells que 
vulguin descobrir la ciutat 
d’Igualada i l’Anoia, i gràcies 
a ell tots els anoiencs podran 
esdevenir uns guies turís-
tics ideals quan rebin visites. 
Aquest document turístic ha 
estat editat pel Consell Co-
marcal, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
la Diputació de Barcelona. Se 
n’han editat 10.000 en català i 
anglès, i 5.000 en francès i cas-
tellà.

Museus i Patrimoni
L’imprès compta amb un 
apartat dedicat als diferents 
Museus: el de la Pell, l’adobe-
ria de Cal Granotes, el Rail-
home BCN dedicat al tren en 
miniatura, el del Traginer o 
“Fulgentia”, l’exposició d’art 
sacre ubicada a la Basílica de 
Santa Maria.
La part central destaca el pa-
trimoni cultural i arquitec-
tònic: espais històrics com la 
basílica de Santa Maria, les 
muralles del segle XV, l’ermita 
de Sant Jaume Sesoliveres, la 
Vil·la Romana de L’Espelt.... 
així com una ruta pels edificis 

modernistes del centre o l’Asil 
del Sant Crist; patrimoni in-
dustrial com la Igualadina Co-
tonera o el Barri del Rec. Tam-
bé s’hi ha inclòs el Cementiri 
Nou d’Enric Miralles, com a 
exemple d’arquitectura dels 
nostres dies, considerat com 
una de les obres més poètiques 
de l’arquitectura catalana.

Esdeveniments i Shopping
Entre les propostes “TOP” de 
la selecció del Consell, també 
hi ha les activitats destacades 
més al calendari, com la ca-
valcada de Reis, La Mostra de 
Teatre, els Tres Tombs, la Fes-
ta Major, el festival Zoom, o 
l’European Balloon Festival. I 
tampoc hi falten els principals 
esdeveniments comercials: 
com el Rec.0 combinat amb 

l’Igualada Slow Shopping, la 
Botiga al Carrer o l’Urban 
Running i la Nit de Shopping.

Descobrir l’Anoia
També cal destacar la secció 
del document turístic dedicat 
als Tops turístics de la comar-
ca, que destaca la proposta 
“L’Anoia Terra de Castells” per 
a visitar aquestes construcci-
ons històriques apassionants 
que abunden al territori. No 
hi falten altres imperdibles 
com el Museu Molí Paperer 
de Capellades o el Centre de 
Recuperació de Rèptils i Am-
fibis de Catalunya (CRARC) 
de Masquefa, i d’altres potser 
menys coneguts com e l Mu-
seu de la Muntanya de Mont-
serrat, a El Bruc o el Centre 
de Restauració i Interpretació 
Paleontològica (CRIP) dels 
Hostalets de Pierola.
Altres propostes recomanades 
són el Memorial de l’Exèrcit 
Popular i l’Observatori As-
tronòmic, tots dos a Pujalt, 
juntament amb el Parc Prehis-
tòric de L’Abric Romaní, a Ca-
pellades, o el Circ a les Feixes, 
instal·lat a Copons. L’oferta 
de vols en globus o avioneta, 
les instal·lacions de Paintball, 
la proposta “una matí amb el 
pastor” o les passejades en car-
ruatge per la Llacuna comple-
ten la selecció.    
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D iumenge, 10 de ju-
liol, es va celebrar 
l’acte inaugural del 

remodelat pati del Museu de 
la Pell, amb la participació 
dels gegants i capgrossos de 
la ciutat, portats per Desso-
ta, i la intervenció del regi-
dor de Promoció Cultural, 
Pere Camps, que va posar a 
disposició “de les entitats i la 
ciutadania aquest nou espai, 
perfecte per a la celebració 
d’esdeveniments culturals”. 
Durant aproximadament tres 
mesos s’han executat les obres 
d’adequació del pati sud del 
complex, amb una superfície 
de gairebé 1.700 m2. 
S’ha arreglat la superfície i 
s’han arranjat els accessos, 
s’ha enjardinat l’entorn i s’hi 
ha instal·lat un sistema de reg, 

Estrenat el renovat pati 
del Museu de la Pell

s’ha millorat la il·luminació 
i, properament, s’hi obriran 
també uns lavabos públics.

SEMPRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

ELS COMERÇOS
DEL NUCLI ANTIC

estem de 

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
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Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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L ’Ajuntament proposa 
un concurs de fotogra-
fia a través de les xarxes 

socials Twitter i Instagram 
que té com a protagonistes les 
receptes de cuina d’aprofita-
ment. 
Els interessats a participar-hi 
ha de preparar un plat de cui-
na d’aprofitament, fotogra-
fiar-lo, fer-se seguidors dels 
perfils @ajigualada a Twitter 
o a Instagram, i publicar la 
imatge. Cal que la publicació 
inclogui el nom de la recepta, 
l’aliment que s’ha aprofitat 
per a elaborar-la, les etiquetes 
#receptaigd i #igdredueixresi-
dus, i un esment a @ajiguala-
da.  
El termini per a prendre-hi 
part finalitzarà el proper 12 
d’agost. La fotografia de la 
recepta més original, la que 
aprofiti més aliments i la més 
sana, guanyarà vals de com-
pra al Mercat de La Masuca.  
Elaborar receptes de cuina 
d’aprofitament consisteix 
a no llençar el menjar que 
encara és comestible, recu-
perant-lo per a elaborar un 
nou plat. Aquell menjar que 
ha quedat en una carmanyo-

Concurs municipal de 
fotos de receptes de cuina

Acaba el curs d’Atenció Sociosanitària 
que organitzava Càritas

la o aquell que ha quedat en 
un costat de la nevera pot ser 
utilitzat, amb enginy, per a 
fer una nova recepta. Alguns 
exemples de cuina d’aprofita-
ment podrien ser l’elaboració 
de gelats i sopes fredes amb 
meló i síndria, utilitzar ingre-
dients que hi ha a la nevera i 
posar-los en pizzes o coques 
casolanes, usar les fruites o 
hortalisses que comencen a 
estar toves per fer cremes o 
compotes, o aprofitar les llen-
ties per farcir canelons i lassa-
nyes casolanes. Les possibili-
tats són amplíssimes i només 
depenen de la imaginació i la 
creativitat de cadascú. 
Aquesta manera de fer té com 
a objectiu treure el màxim 
profit possible dels aliments, 
evitar llençar els excedents, 
conservar-los de forma ade-
quada en envasos i estimular 
una compra responsable. 
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E l passat divendres 8 
de juliol va tenir lloc 
el lliurament dels di-

plomes als participants en la 
4a edició del Curs d’Atenció 
Sociosanitària a les persones 
en el domicili que organitza 
Càritas Arxiprestal Anoia-Se-
garra. Aquesta edició del curs 
la van iniciar 12 alumnes, 10 
dones i 2 homes de diferents 
nacionalitats, totes residents 
en municipis de la conca 
d’Òdena, i la majoria, perso-
nes que es troben sense feina i 
amb mancances formatives en 
aquest àmbit. El curs, cofinan-
çat per Càritas i Inditex, està 
pensat per formar en les com-
petències bàsiques de l’àmbit 
d’atenció sociosanitària en el 
domicili, i amb l’objectiu de 
millorar la capacitació perso-
nal i professional i  obrir noves 
oportunitats laborals per a les 
persones que hi participen.
El curs ha tingut una durada 
de 300 hores, 220 de forma-
ció teòrica i 80 de pràctica. La 
formació teòrica, s’estructura 
en cinc grans blocs: el mòdul 
d’higiene i atenció sanitària 
domiciliaria del certificat de 
professionalitat d’atenció so-
ciosanitària a persones en el 

300 usuaris del CAP Nord 
ja usen la eConsulta
REDACCIÓ / LA VEU 

E l portal La Meva Sa-
lut és un espai digital 
personal, de consulta 

i de relació, que permet a la 
ciutadania disposar de la seva 
informació personal de salut i 
d’altres serveis en línia per fer 
tràmits, consultes i tenir cura 
de la seva salut.
Inclou la informació que s’ha 
generat per l’atenció sanitària 
prestada en algun dels centres 
assistencials públics, com ara 
el pla de medicació vigent de 
la recepta electrònica, les va-
cunes administrades, els di-
agnòstics, els informes clínics 
i els resultats de les proves i 
les exploracions complemen-
tàries. Aquesta informació els 
pacients la poden visualitzar 
i consultar a través de la pla-
taforma Cat@Salut La Meva 
Salut. A través d’aquest por-
tal, els usuaris es poden donar 
d’alta del servei eConsulta, un 
servei integrat a aquesta plata-

forma online i que permet re-
alitzar consultes virtuals entre 
els pacients i els seus metges i 
infermeres d’Atenció Primà-
ria des d’un ordinador o un 
smartphone amb connexió a 
internet. 
Aquest servei és una eina molt 
útil pel seu potencial alhora de 
descongestionar les consultes 
físiques a l’Atenció primària. 
Per poder utilitzar aquest 
servei, cal donar-se d’alta 
prèviament a La Meva Salut 
sol·licitant l’accés al seu CAP 
de referència. El seu metge o 
metgessa de família activarà la 
eConsulta.  

domicili; classes de llengua ca-
talana; classes de  neteja de la 
llar; cuina; costura i un mòdul 
per la recerca de feina.
Enguany la part de pràctiques 
s’han vist ampliades en 20 ho-
res respecte a edicions ante-
riors i, a més de les pràctiques 
en la Fundació Sociosanitària 
Sant Josep com en edicions 
anteriors, s’han consolidat i 
ampliat les pràctiques en do-
micilis en conveni amb el SAD 
(servei d’atenció domiciliaria) 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada.  
La gran majoria d’hores de 
docència han estat impartides  
per 9 voluntàries de l’entitat, i 
per 23 professionals del sector. 
Aquests professionals han col-

laborat a través   dels projectes 
de responsabilitat social cor-
porativa de les empreses en les 
quals treballen.
A més de la formació, un al-
tre dels objectius de Càritas 
es promoure l’orientació i la 
inserció laboral. Càritas va es-
devenir Agència de col·locació 
des de l’any 2015 i per aquest 
motiu el servei  d’intermedi-
ació amb famílies que poden 
necessitar persones per treba-
llar a la llar, pot ser fonamen-
tal per la inserció laboral dels 
i les alumnes que finalitzen el 
curs. Una dada a destacar és 
que el 50% de les persones que 
van finalitzar la darrera edició 
del curs es van inserir laboral-
ment.

Al mercat municipal regalen sopars a 
la fresca en quatre restaurants
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L ’associació que aple-
ga els comerciants 
del mercat municipal 

d’Igualada va iniciar la setma-
na passada l’edició d’aquest 
any del seu sorteig més estival: 
els sopars a la fresca que cada 
estiu premien la fidelitat dels 
més habituals de la Masuca.
L’Associació de Botiguers de 
la Masuca regala quatre sopars 
per a dues persones entre totes 
les persones que s’acostin al 
mercat municipal d’Igualada. 
Hi haurà quatre guanyadors 
diferents que podran gaudir, 
amb la persona que vulguin, 
d’un sopar a la fresca en un 
restaurant d’Igualada o de la 
comarca de l’Anoia, en la data 
que acordin amb el restaurant.
Els sopars es podran gaudir 
en els següents restaurants: El 
Mirall, Can Bakus i Mirasol 
d’Igualada i Castell de Rubió 

a Rubió.
La mecànica és la mateixa que 
en la resta de sorteigs de l’as-
sociació: s’hauran d’omplir els 
tiquets de participació que ja 
es poden trobar en qualsevol 
parada o botiga membre de 
l’Associació de Botiguers de 
la Masuca. El sorteig es farà el 
divendres 29 de juliol.
Les participacions, com és ha-
bitual, s’aconseguiran després 
d’una compra mínima en les 
parades i botigues membres 
de l’associació de comerci-
ants. Un cop efectuat el sor-

teig, l’organització es posarà 
en contacte amb els guanya-
dors.
Com és habitual en aquestes 
dates, el Mercat de la Masu-
ca romandrà tancat les tardes 
dels dijous de juliol i d’agost. 
Aquest tancament ja es va 
produir la setmana passada i 
es repetirà en el mesos de més 
calor. Així doncs, el Mercat 
queda obert de dilluns a dis-
sabte al matí i les tardes del 
divendres. Un cop arribi se-
tembre, el Mercat recuperarà 
l’horari habitual.



CESC ALCARAZ

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

LA IMPORTÀNCIA DE L’ANGLÈS 
PER AL FUTUR DELS NOSTRES FILLS

                      ORIOL AMAT @oriolamat
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat 

(UPF Barcelona School of Management).
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E. Seuba

D
es de l’experiència de força anys parti-
cipant en projectes de millora de pro-
cessos i, en general, d’organització em-
presarial, apareixen alguns valors que 

es repeteixen en els casos d’aquelles empreses que 
acaben tenint èxit en el mercat.
El primer d’ells (sense que vulgui dir el més im-
portant) és la Disciplina. Tal i como es confirma en 
l’estudi de Jim Collins recollit en el llibre Built to 
last, l’element “pegament” de totes les iniciatives i 
accions generades per l’organització és la disciplina 
en sentit ampli. Comença pel màxim responsable, 
però es evident que ha de transcendir a la resta del 
personal. En aquest cas disciplina significa coherèn-
cia i rigor. 
El segon valor a tenir en compte, també comentat 
en el llibre descrit anteriorment, és la Humilitat. 
Aquest punt és bàsic per aconseguir que el personal 
adscrit a un departament o a nivell global, segueixi 
els passos marcats pels líders. Tot això sense oblidar 
en els màxims responsables els necessaris coneixe-
ments tècnics del negoci, of course!
L’últim dels valors que des de FeedBackGround 

considerem bàsic és la Generositat. Ser generosos a 
mig i llarg termini acostuma a ser molt rendible, ja 
sigui a nivell individual (més coneixement i reco-
neixement) como a nivell empresarial (nou client, 
més contactes...)

 
Aquests tres valors, consolidats i desenvolupats 
de forma sistemàtica, alhora que de forma paci-
ent, crea organitzacions fortes que perduren en el 
temps. I el millor de tot és que no és difícil posar-les 
en pràctica. 
¿Comencem avui mateix?  

CESC ALCARAZ
Economista, soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

ELS TRES VALORS CLAU PER A L’ÈXIT EMPRESARIAL

ELISABET SEUBAIVET PONS

L’ESTÈTICA COM A 
PROFESSIÓ D’ÈXIT

L’anglès és l’idioma 

més internacional 

del món

L
’anglès és l’idioma universal per excel-
lència, i si els nostres fills el dominen 
tindran portes obertes en molts aspectes 
de la seva vida; més accés a fonts de cul-

tura, a bones sortides de treball, a ser més compe-
titius, a tenir millors oportunitats a la vida... Els 
pares sabem l’important que és, i els hem d’aju-
dar a estar preparats per al món globalitzat en el 
què vivim.  
Per tal que l’aprenentatge sigui eficaç, com a pares 
cal saber motivar als nostres nens, ajudar-los a ser 
perseverants, contagiant il·lusió i ganes, trobant 
bons professors i mètodes que combinin riquesa i 
qualitat de continguts amb flexibilitat
Dominar l’anglès és un requisit indispensable per 
als nostres fills i per al seu futur. Cal que els nostres 
fills l’aprenguin donant-li la mateixa importància 
que hem donat històricament al català o castellà 
i que nosaltres, els pares, els facilitem eines i els 
obrim el camí, perquè sigui el que sigui de què aca-
bin treballant l’anglès sempre els obrirà portes.
La millor època per començar a aprendre anglès 
és de petits, i els nens bilingües aprenen més fàcil-

ment una tercera llengua. Aprendre anglès ajuda a 
programar els circuits cerebrals del nen i posterior-
ment li serà més fàcil aprendre altres idiomes. 
Com més exposició millor. Aprendre una nova llen-
gua requereix molt de temps  i dedicació, i és molt 
important que com a pares prediquem amb l’exem-
ple nosaltres mateixos mostrant que també aprenem, 
llegim i ens instruïm a casa. Si a un nen li diem que 
treballi, llegeixi, i estudiï és important que ell tam-
bé ens vegi a nosaltres fent el mateix ja que els nens 
s’eduquen amb el nostre exemple i ens imiten a nos-
altres els pares.
L’anglès és l’idioma més internacional del món,  
compta amb més de 400 milions de parlants que te-
nen l’anglès com a primera llengua i 1600 milions 
que la tenen com a llengua d’ús quotidià , i en realitat 
els que el parlem som moltíssims més, perquè és la 
llengua que es fa servir més de totes les existents per 
comunicar-se a nivell mundial. 
Així doncs, aprendre anglès requereix esforç, cal tre-
ballar de valent, però val la pena fer-ho i explicar als 
nostres fills que és molt important per ells al mateix 
temps que els encoratgem i donem suport.  

 Ser generosos a mig i 
llarg termini acostuma 

a ser molt rendible

V ivim en una societat en la que jutgem 
de manera frívola i superficial els al-
tres i en la majoria dels casos per  la 
seva imatge.

La societat és conscient d’aquesta realitat i això fa 
que cada cop més augmenti la inseguretat i l’exi-
gència en un mateix. Aquí és quan la nostra pro-
fessió entra en escena perquè gràcies als avanços 
científics i tecnològics podem ajudar a les perso-
nes que ho necessiten a sentir-se més bé, tant físi-
cament, com interiorment i anímicament!. Però 
les primeres que hem de cuidar la nostre imatge 
som les pròpies esteticistes, doncs els altres espe-
ren que la nostra imatge estigui d’acord amb allò 
que ells busquen.  El futur laboral o empresarial 
de qui esculli l’Estètica com a professió, comença  
amb:
 -Una bona formació i en l’ambició diària de mi-
llorar i completar el nivell de coneixements i estar 
al dia de totes les noves tècniques.
-Muntar el teu negoci amb gust. Si venem estèti-
ca hem d’oferir estètica en tot, des de les nostres 
instal·lacions fins la nostra imatge.
-Estimar la professió sabent que tenim en les 
nostres mans la satisfacció de moltes persones i 
que depèn del nostre treball ajudar a augmentar 
l’autoestima  d’aquells que confien en nosaltres.  
Aquesta és una de les professions en les quals s’in-
verteixen moltes hores, amb un desgast de treball 
físic i mental important, doncs ens dediquem no 
tan sols a cuidar la imatge, sinó tambè a escoltar 
els problemes dels nostres clients: tenim en comp-
te que moltes alteracions físiques són psicosomà-
tiques i necessitem equilibrar la part emocional 
per obtenir millors resultats. 
-Realitzar una bona gestió de clients. Programes 
de fidelització, ofertes exclusives, tenir detalls amb 
els clients lleials….
-Fer una bona selecció de proveïdors i intentar 
treballar amb els millors productes i amb l’última 
tecnologia del mercat.
- No ser excessivament agressius amb les vendes. 
El client mai es pot sentir obligat a fer-se un trac-
tament o a comprar-se un producte.
-Diferenciar-se en la forma de treballar. Per això 
jo recomano crear el propi mètode de treball, però 
amb cara i ulls i que sigui efectiu.
-Estar al dia en les xarxes socials amb una bona 
estratègia de comunicació, que arribi a tothom, 
amb gust i elegància.
-I el més important, i que crec que és una de les 
eines fonamentals per tenir èxit en aquesta pro-
fessió, és l’honestedat, la sensibilitat i la humanitat 
amb les persones.  

Marcas catalanas en Suecia (V) Terrazas patrocinadas 
por @EstrellaDammEs #Estocolmo #internacionalización

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

Estoy en desacuerdo con el BCE: los bajos tipos se deben a las anfe-
tas inyectadas, no a una elevada productividad.

ELISABET SEUBA Directora de l’escola d’anglès New York Institute
@ElisabetSeuba

C. AlcarazI. Pons

IVET PONS
Directora de l’Institut Yvette Pons
@YvettePons

Vivim en una societat 
en què jutgem 

d’una manera frívola i 
superficial els altres 

Disciplina

Humilitat Generositat

350 km desiguals
València-Madrid: 95 minuts (AVE)

València-BCN: Infern i caos ferroviari



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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A quest dimarts a la 
tarda s’ha reunit al 
castell de Castellet la 

Comissió del Pla Territori-
al del Penedès integrada per 
10 representants del Depar-
tament de Territori i Soste-
nibilitat i 12 representants 
del Penedès, tres per cada 
comarca.
Excepcionalment i a partir 
de la proposta que li va fer 

la Plataforma per una Ve-
gueria Pròpia, la reunió ha 
estat presidida pel Conseller 
Josep Rull i hi han estat invi-
tats dos membres de la PVP. 
Inicialment havíem dema-
nat una reunió informativa 
oberta bàsicament al món 
local, però finalment el De-
partament va decidir man-
tenir el format de reunió ha-
bitual (la novena dels inicis 
dels treballs de redacció)
Hem pogut constatar que els 

El conseller de territori Josep Rull presideix la reunió de la 
Comissió del Pla territorial del Penedès al castell de Castellet

treballs de redacció són inte-
ressants i seriosos i que ja hi 
ha dues parts (Espais Oberts 
i Assentaments Urbans) en 
un estat molt avançat. Per 
contra la part d’Infraestruc-
tures és la que està més en-
darrerida i dóna la impressió 
que encara hi ha molta feina 
per fer. Els tècnics del Depar-
tament van fer tanmateix el 
següent avanç de calendari:

- Avantprojecte redactat: fi-

nal 2016
- Participació pública: 2 me-
sos
- Aprovació inicial: Conse-
ller de Territori
- Informació pública: 1 mes
- Text refós
- Informes preceptius
- Aprovació projecte: Conse-
ller de Territori
- Aprovació definitiva del 
Pla: Govern de la Generalitat 

Com es pot veure és un ca-

lendari flexible i que si no 
s’entretingués en excés en les 
fases de redacció després de 
la participació pública i de la 
informació pública, podria 
tenir com a objectiu que fos 
aprovat per tot l’any 2017. 
Pel bé del Penedès esperem 
que els terminis s’abreugin al 
màxim i puguem tenir com 
més aviat millor aquesta eina 
fonamental per al desenvo-
lupament social, econòmic i 
ambiental del Penedès.

EL VENDRELL / LA VEU 

A rriba la calor i comen-
cen un any més les 
activitats d’estiu del 

Museu Pau Casals, per gaudir 
d’un entorn únic al cor del 
Baix Penedès. Enguany, conti-
nuen una vegada més, els exi-
tosos maridatges musicals als 
jardins del museu, amb el col-
lectiu de productors i cuiners 
Terra i Taula i l’associació  
Músics del Baix Penedès, que 
tornaran a ser els encarregats 
de portar la batuta en aques-
ta experiència gastronòmica 
i musical amb la voluntat de 
sorprendre els assistents amb 
un joc de sabors, aromes i mú-
sica. Els maridatges tindran 
lloc el dijous dia 21 de juliol 
i el dimecres dia 3 d’agost de 
20:00 a 21:30h.
Així mateix, continua també 
una altra de les activitats que 

més èxit va tenir l’estiu passat, 
les visites teatralitzades amb el 
Ramon, pescador de la platja 
de Sant Salvador, i la Maria, 
la minyona de la Vil·la Casals.  
Una visita pensada per tots els 
públics que ens apropa a la 
història de Sant Salvador i a la 
vida més quotidiana de  Pau 
Casals, amb anècdotes i histò-
ries que ens faran conèixer la 
part més humana del músic. 
Les visites tindran lloc cada 
divendres de 20:00 a 22:00h a 
partir d’aquest divendres dia 
15 de juliol i finalitzaran amb 
una copa de cava Jané Ventura 
als jardins del museu.
Una altra de les activitats 
destacades és el Festival Jove 
“Música als Jardins”, emmar-
cat dins del Festival Interna-
cional de Música Pau Casals, 
que arriba ja a la seva setena 
edició.  Els jardins del museu 
es tornaran a omplir de mú-

sica una vegada més, amb un 
total de sis formacions musi-
cals: Ljubica Bukvic & Yeho-
sua Escobedo, Euterpe Duo, 
Volvemos, Quartet Aloma, 
Piazzola by Clazz i Quintet 
4+1. Els concerts tindran lloc 
els dissabtes de juliol i agost 

(des del 23 de juliol i fins el 27 
d’agost) de 19:30 a 20:15 ho-
res. L’entrada és gratuïta i no 
cal fer reserva prèvia. 
A més a més de les activitats 
habituals de cada estiu, aquest 
any el Museu Pau Casals ofe-
reix la possibilitat de visitar 

Tornen les activitats d’estiu al Museu Pau Casals, amb dues 
sessions de maridatges musicals, visites teatralitzades 
i el Festival Jove “Música als Jardins”

l’exposició Ramon Casas a les 
col·leccions del Museu Pau 
Casals, organitzada amb mo-
tiu de l’Any Casas i en la qual 
es poden veure 15 dibuixos al 
carbó i 3 olis de Ramon Ca-
sas que Pau Casals va adqui-
rir entre els anys 20 i 30 per 
decorar la seva casa d’estiueig 
a Sant Salvador, convertida 
avui en el Museu Pau Casals. 
L’exposició es podrà visitar 
fins el dia 11 de setembre. 
Així mateix, el dia 19 de juliol 
a les 19h, Francesc Fontbona, 
estudiós de l’art dels segles 
XIX i XX oferirà la conferèn-
cia Pau Casals, col·leccionista 
d’art. I finalment, el dia 29 de 
juliol a les 19h, tindrà lloc el 
concert del Conjunt orques-
tral simfònic de Camerata 
XXI, format per nois i noies 
de 13 a 17 anys, als jardins del 
museu amb entrada gratuïta. 
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COMARCA / LA VEU 

E l ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia va 
aprovar una moció 

sobre el transport escolar no 
obligatori on reconeix la sin-
gularitat i característiques es-
pecials d’algunes localitats del 
seu àmbit, amb l’objectiu de 
crear una cohesió social en-

tre els municipis de transport 
obligatori i els de no obligato-
ri.
Concretament, el Consell re-
coneix la singularitat d’Òdena 
(barri de Sant Pere), la Torre 
de Claramunt (Vilanova d’Es-
poia i Pinedes de l’Armengol), 
Cabrera d’Anoia (El Castell 
i Can Ros), Masquefa (Can 
Quisero, El Maset i Can Pa-

rellada) i Piera (El Portell, 
Can Canals, Can Cairot, Can 
Bonastre, Vallbonica, Can 
Mussarro, Can Mas, Can Bou, 
Can Claramunt, La Grua, Sant 
jordi, La Fortesa, Sant Jaume 
Sesoliveres, El Badorc, Can 
Mata, El Raval, Carretera del 
Bedorc, Ca n’Aguilera, Bosc 
de l’Aliga i Can Martí).
El Consell ha presentat aquesta 
moció a l’empara del reconei-
xement que va fer el Parlament 
de Catalunya de la singularitat 
de Piera, degut a que alguns 
nuclis del municipi estan a fins 
a 10 quilòmetres del centre es-
colar més proper. Des del Con-
sell volen que els alumnes de 
la comarca amb transport es-

colar no obligatori, que estan 
amb les mateixes condicions 
que el nucli de Piera, puguin 
tenir les mateixes oportunitats 
d’accés a les escoles.
La llei 12/2009 d’Educació es-
tableix que les administraci-
ons públiques, a fi de facilitar 
l’accés en condicions d’equitat 
als serveis escolars de menja-
dor i transport durant els en-
senyaments obligatoris, han 
d’oferir ajuts als alumnes que 
visquin en poblacions sense 
escola, en nuclis de població 
allunyats o en zones rurals. La 
mateixa llei també estableix 
que els consells comarcals po-
den assumir les competències 
en matèria de transport i al-

tres serveis escolars, com passa 
a la comarca de l’Anoia.
En el cas del desplaçament 
dins del mateix municipi, el 
transport escolar no és obli-
gatori ara mateix i el depar-
tament estableix una apor-
tació diària obligatòria de 
l’alumne. Amb l’aprovació 
d’aquesta moció, el Consell 
vol garantir a les famílies 
amb transport no obligatori 
de la comarca que tinguin les 
mateixes oportunitats que les 
famílies que tenen la gratuïtat 
del servei, com les que van a 
les escoles de Barcelona que 
poden utilitzar la T-12 i van 
amb el transport gratuïta-
ment fins als 14 anys.

El Consell Comarcal aprova una moció sobre 
el transport escolar no obligatori

El Castell de Claramunt acull una nova edició de l’Anoia Folk

Es vol garantir als usuaris subjectes a aquests ca-
sos la igualtat d’oportunitats respecte als que te-
nen el transport gratuït. L’ens comarcal reconeix 
la singularitat d’Òdena, la Torre de Claramunt, 

Cabrera d’Anoia, Masquefa i Piera.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

D emà dissabte tin-
drà lloc al castell de 
Claramunt una nova 

edició de l’Anoia Folk. Com 
cada any l’Associació Cultu-
ral La Llobreia ha programat 
un capvespre de concerts ap-
tes per a tots els amants de la 
bona música d’arrel tradicio-
nal en un entorn màgic com és 
el castell de la Pobla. Enguany 
es podrà gaudir de la música 
de Toni Xuclà i la Mireia Za-
mora que presenten De poetes, 
cançonetes. També es comptarà 
amb l’actuació de Joan Rovira 
que presentarà Peix sense espi-
na, i Miquel del Roig portarà 
el Cant al sentiment de la in-
justícia.
Donar a conèixer, fomentar i 
divulgar la música d’arrel tra-
dicional de la comarca i dels 
Països Catalans, a la vegada 
que es promociona el Castell 
de Claramunt són els objec-
tius de l’Anoia Folk. 
És un festival de música d’ar-
rel tradicional organitzat per 
La Llobreia, associació cultu-
ral de la Pobla de Claramunt 
que va néixer l’any 1996 per 

promocionar la música po-
pular i tradicional dels Països 
Catalans i els balls que l’acom-
panyen. 

Toni Xuclà i Mireia Zamora
De poetes, cançonetes és un es-
pectacle per gaudir en família 
de petit format que acosta als 
més menuts les cançons del 
disc De poetes, cançonetes. La 
desconeguda poesia infan-
til dels grans autors catalans, 
es converteix en un divertit 
viatge a través de la platja, la 
cuina, un cel ple de mosquits 
empipadors o al centre d’una 

gran bombolla.
El concert començarà a 2/4 de 
9 del vespre.

Joan Rovira
Joan Rovira és l’artista reve-
lació dels premis Enderrock 
2016 per votació popular. 
Després de la seva època de 
músic de carrer, Joan Rovira 
ens sorprèn amb el seu disc 
debut Peix Sense Espina (Sa-
télite K) i amb un gran directe. 
Amb més de 18.000 seguidors 
a facebook és autor també de 
cançons com Germans de llen-
gua o Lo meu riu.

El concert començarà a les 10 
del vespre.

Miquel del Roig
Miquel del Roig no és un 
cantautor intel·lectual de 
paraules rebuscades i missat-
ges místics. Tot això es veu 
reflectit a la seva música i a 
les seves lletres, naturals i es-
pontànies: la principal virtut 
és cantar al sentiment de la 
injustícia d’una forma pla-
nera i senzilla, com ell.
El concert començarà a la 
mitjanit.

Exposició de Xavier Saló
Des del 16 de juliol i fins el 21 
d’agost es podrà gaudir, a la sala 
del Castell, de l’exposició de 
pintures “17 colors” de Xavier 
Saló.
Per accedir al castell de Clara-
munt són 20 minuts a peu i 
també hi ha un servei d’autobús 
davant l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt de les 2/4 de 8 
a 2/4 de 2h de la matinada. Dalt 
del Castell hi haurà servei de be-
gudes i entrepans per sopar.
El preu de l’entrada és de 8 eu-
ros per als adults i 2 per als joves 
de 6 a 15 anys.

Joan Rovira i Miquel del Roig actuaran aquest dissabte al castell de Claramunt. 
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M ontbui celebra fins 
el 21 de juliol una 
nova edició de la 

Setmana de la Joventut. Les 
activitats van començar el 
passat diumenge 10 de juliol, 
amb un espectacular descens 
de tricicles de derrapatge, el 
“Downhill La Tossa”. Du-
rant el matí, alguns dels mi-
llors especialistes catalans en 
aquesta activitat van poder 
llençar-se amb els seus vehi-
cles “trike drift”, aprofitant la 
baixada de la carretera de La 
Tossa de Montbui.  El públic 
montbuienc i anoienc es va 
donar cita a banda i banda de 
la carretera per gaudir amb les 
derrapades i espectaculars fre-
nades dels pilots. Un cop més, 
el “Downhill La Tossa” va ser 
un gran èxit de participació i 
organització.
Les activitats  van continuar 
amb un taller de reciclatge 
realitzat a Mont-Jove. L’ob-
jectiu d’aquesta proposta ha 
estat poder donar una nova 
vida als objectes.
Dimarts al vespre va tenir 
lloc a Mont-Jove la projecció 
d’una pel·lícula a la piscina 
d’estiu. Els assistents, que es 
van poder banyar a la fres-
ca, van poder gaudir amb les 
aventures de “Big Hero 6”.

El gruix de les activitats, du-
rant els propers dies
Avui divendres dia 15, a par-
tir de les 8 del vespre, arribarà 
una de les activitats més es-
perades per al jovent: Mont-
bui acollirà la primera “festa 
holi”, amb tota l’animació i 
música de DJ Manel, DJ re-
sident de Disco Sokko i Car-
pes Sunset. Podran participar 
i tindran pols de pintura els 

primers 400 participants.
Durant el cap de setmana, la 
Setmana de la Joventut ofe-
reix als joves del municipi 
una innovadora proposta, el 
“Pack Jove”, amb cinc activi-
tats enllaçades, amb un preu 
de 3 euros... Les propostes 
del “Pack Jove” començaran 
divendres amb un Sopar i 
Acampada a la piscina d’es-
tiu (a partir de les 22 hores). 
Durant tota la nit els joves 
“acampats” a la piscina, que 
també es podran banyar, po-
dran participar en una acti-
vitat d’orientació i formativa: 
“Caravana GPS”, on els joves 
del municipi podran rebre 
formació sobre aquells temes 
que més els preocupen i inte-
ressen. Després de passar tota 
la matinada “acampats”, l’en-
demà diumenge, a partir de 
les 10 del matí continuarà el 
“Pack Jove” amb un esmorzar 
de final d’acampada al Parc 
Central i, posteriorment, 
es durà a terme un circuit 
d’obstacles (amb proves d’in-
tel·ligència, força i habilitat) 
que es podran superar, també 
al Parc Central. Aquest aquest 
circuit finalitzarà aquest 
“Pack Jove” tan especial.
Les activitats continuaran el 
dilluns 18 de juliol amb un 
Torneig de Futbol Sorra a la 
piscina d’estiu. Els partits co-
mençaran a les 11 del matí. 
L’endemà dimarts es realit-
zaran tres activitats més de 
la Setmana de la Joventut. 
D’una banda, un Torneig de 
Vòlei Sorra (que començarà 
a les 11 del matí), una sessió 
d’Aquagym (per tonificar el 
cos amb els beneficis de l’ac-
tivitat aquàtica), que es farà a 
les set de la tarda i una sessió 
de cinema infantil a la fresca 
(a partir de les 10 de la nit).   

Montbui viu intensament 
la Setmana de la Joventut

MONTBUI / LA VEU 

A quest proper dissab-
te començarà la Festa 
Major de Montbui, 

amb les primeres activitats 
que, com és habitual, es du-
ran a terme al Nucli Antic 
montbuienc. Dissabte entre 
les 9 del matí i les 9 del vespre 
es disputarà a la pista espor-
tiva de l’escola Montbou el 
Campionat de Futbol Sala de 
Festa Major.
També dissabte, però a les 7 
de la tarda, es farà la inau-
guració de l’exposició “Les 
Fonts de Montbui”, recull 
fotogràfic sobre les fonts 
del terme municipal mont-
buienc. Aquesta mostra esta-
rà ubicada a la Sala Teatre de 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu, 
i es podrà veure els dissabtes 
i diumenges entre les 7 de la 
tarda i les 9 del vespre.
A partir de dos quarts de vuit 
del vespre començarà la 5a 
Caminada Nocturna. Amb 
sortida a l’Ateneu i arribada 
a l’església de La Tossa, els 
participants hauran de portar 
sopar i llanterna.
I a partir de les 9 de la nit, 
a l’església de La Tossa de 
Montbui tindrà lloc el con-
cert “Mare Nostrum” de Cant 
Coral de Festa Major amb la 

Coral Si Fa Sol.
I el diumenge 17 de juliol a 
partir de la una de la tarda 
tindrà lloc un esmorzar de 
Bitlles.
Pel que fa al dilluns 18 de ju-
liol, a partir de les sis de la 
tarda, tindrà lloc al CE Les 
Moreres el Campionat Infan-
til de Petanca. Aquesta acti-
vitat es farà entre dilluns 18 i 
dimecres 20, i va adreçada als 
infants d’entre 7 i 14 anys.
I el dimecres 20 de juliol, dia 
de la patrona Santa Margari-
da, a partir de les 12 del mig-
dia es celebrarà la Missa de 
Festa Major a l’església par-
roquial del Nucli Antic.

Primeres activitats al Nucli 
Urbà
Pel que fa al Nucli Urbà, les ac-
tivitats començaran el proper 
dimarts amb la inauguració 
d’una “Exposició de Gramo-
les”. La mostra es podrà veure 
entre els dies 19 i 25 de juliol i 
anirà a càrrec del montbuienc 
Antonio Fernández. La inau-
guració es farà el mateix di-
marts a partir de dos quarts 
de vuit de la tarda.
I el dimecres dia 20, a partir de 
les 10 de la nit el Bar del Cen-
tre Cívic La Vinícola acollirà 
l’activitat “Nit de Pòquer”. Per 
participar-hi caldrà inscripció 

prèvia, que es pot realitzar al 
mateix Bar del CCC La Viní-
cola.

Elecció de la Pubilla i les 
Dames d’Honor i Concurs 
d’Amanides
Montbui tornarà a escollir la 
Pubilla i les Dames d’Honor. 
I ho farà com és costum en el 
decurs d’una gala que es farà 
el divendres dia 22 a partir 
de les 21.30 hores a la Plaça 
de l’Ajuntament. Enguany, el 
programa de festa major in-
clou les bases per optar a ser 
Pubilla i Dama d’Honor de la 
Festa Major. 
D’altra banda, durant la Festa 
Major de Montbui també es 
realitzarà per primer cop un 
“Concurs d’Amanides Ori-
ginals”. Podrà participar en 
aquest concurs tothom que ho 
desitgi. Els participants hau-
ran de lliurar a l’organització 
una amanida, entre els 11 i les 
12 hores del dia 23 de juliol, 
a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment. Un jurat qualificarà, se-
gons el seu criteri, les diferents 
amanides presentades. 
Tant el concurs per selecci-
onar la Pubilla i les Dames, 
com el concurs d’Amanides 
Originals són organitzats per 
la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Montbui.   

Primeres activitats de la Festa Major, 
al Nucli Antic

MONTBUI / LA VEU 

E l passat diumenge va 
tenir lloc a la piscina 
d’estiu de Montbui 

una nova edició del “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”. Du-
rant tota la jornada es van fer 
diferents activitats a la piscina, 
a benefici de la Fundació Escle-
rosi Múltiple. No hi va faltar 
animació musical, concursos 
musicals, un bany col·lectiu 
a les 12 del migdia, i diferents 
sorpreses i bon humor, amb la 
dinamització de Sílvia Latorre. 
A més, els banyistes que ho van 
desitjar van poder adquirir ele-
ments de marxandatge en una 
carpa de l’Associació Esclero-
si Múltiple Anoia (AEMA), i 
també van poder nedar solidà-
riament per una bona causa i 
van rebre el corresponent di-
ploma acreditant la seva col·la-

boració a la jornada. 
L’empresa que gestiona la pis-
cina d’estiu, Bàsic Ona Natació, 
va col·laborar amb l’activitat 
donant un euro per cadascuna 
de les entrades venudes durant 
la jornada de diumenge. I l’em-
presa de sonorització Acustic 

Montbui es va mullar per l’esclerosi 
múltiple

Anoia també hi va col·laborar 
amb l’activitat amb l’amenit-
zació musical. Cal destacar que 
la regidoria de Benestar Social i 
Ciutadania de l’Ajuntament de 
Montbui va ser l’encarregada 
d’organitzar l’activitat.
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M és de 130 nens, d’en-
tre 3 i 12 anys, parti-
cipen a l’escola d’es-

tiu de la Pobla de Claramunt, 
que porta per nom “Fes esport, 
juga i diverteix-te”. Aquesta 
activitat s’organitza des de la 
regidoria d’Infància de l’Ajun-
tament i s’allargarà fins al di-
vendres 29 de juliol.
Les activitats tenen com a eix 
d’animació els pirates. Durant 
les jornades, la quitxalla par-
ticipa en diferents propostes, 
com tallers, sortides amb bici-
cleta, excursions, curses d’ori-
entació i els dilluns, dimecres i 
divendres van remullar-se a la 
piscina municipal. Com a dies 
destacats hi ha el dimarts 19 de 
juliol en què es farà una festa 
holi; el dijous 21 de juliol en 
què els nens passaran la nit a 
l’escola, i el darrer dia, el diven-
dres 29 de juliol, que es farà la 

festa de l’aigua.
Les activitats de l’escola d’es-
tiu es reprendran el dilluns 29 
d’agost i fins al divendres 9 de 
setembre. Les inscripcions es 
poden fer fins al divendres 15 
de juliol, de les 9 del matí a la 
1 del migdia, al Local Social de 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
A més d’aquestes propostes per 
als nens i nenes de 3 a 12 anys, 
la regidoria d’Educació orga-
nitza un casalet d’estiu per als 
infants de 0 a 2, una iniciativa 
que ja es va posar en marxa per 
les vacances de Setmana Santa. 
Les activitats es faran del 18 al 
29 de juliol, a la Llar d’Infants 
Sol Solet. 
S’han inscrit una quinzena de 
nens i nenes que podran par-
ticipar en diferents propostes, 
com jocs, danses, experimen-
tació o remullades. Els pares 
disposaran de servei d’acollida 
al matí, de 3/4 de 8 a 3/4 de 9, i 
al migdia, de la 1 a les 2. 

Bona participació a 
l’escola d’estiu de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Sanitat 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt ha 

posat en marxa una campanya 
informativa sobre el mosquit 
tigre. La setmana passada es 
va repartir per les llars pobla-
tanes un díptic amb explicaci-
ons i consells preventius sobre 
aquests insectes.

En la publicació s’explica les 
característiques del mosquit 
tigre i també es donen dife-
rents recomanacions per pre-
venir l’aparició d’aquest in-
secte així com també consells 
per evitar que el mosquit ens 
piqui com posar teles mosqui-
teres a les finestres o portar 
pantalons llargs i samarreta de 
màniga llarga i de colors clars.
A més d’aquestes recomana-
cions s’especifiquen diferents 

consells per a un bon ús dels 
repel·lents i de com actuar da-
vant d’una picada. El disseny 
i l’edició d’aquest material ha 
anat a càrrec de la poblatana 
Marina Torres, tècnica de co-
municació de mosquito Alert. 
Es pot trobar més informació 
al web www.mosquitoalert.
com, al Facebook i al Twitter 
i també es pot descarregar una 
app.

Campanya informativa sobre 
el mosquit tigre

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E ls veïns de les Garrigues, 
de la Pobla de Clara-
munt, van viure, del 

divendres 8 al diumenge 10 de 
juliol, la festa del barri. Durant 
aquests tres dies, des de l’associ-
ació veïnal es van organitzar di-
verses propostes festives en què 
grans i petits s’ho van passar 
d’allò més bé. La festa va comp-
tar amb el suport de l’Ajunta-
ment.
Els actes es van obrir el diven-
dres al vespre amb un sopar 
popular entre veïns en què ca-
dascú es va portar el menjar de 
casa. Hi van assistir unes 170 
persones, que després van po-
der ballar al ritme del músic 
Fernando de Màxim.
El dissabte al matí, els petits, i 
alguns de no tan petits, van gau-
dir d’uns inflables refrescants 
i d’un circuit de cars. També 
es van poder remullar amb un 
bany d’escuma. 
A la tarda es va jugar un torneig 
de petanca, que va arribar a la 
novena edició. La final es va fer 

el diumenge al matí i els gua-
nyadors de les diferents catego-
ries van ser: Óscar Puga i Rolan-
do Morell, Óscar Zajara i Josep 
Cobos i David Barrera i Ander 
Martín, infantil; Paco Rey i Gre-
gorio Arjona, Juan Olmo i Juan 
Luis Maturana, Joaquín Martín 
i José Ramón López, masculí, i 
Carla Guillén i Dulce Esteve i 
Sara Godoy i Ariadna Cervera, 
femení. El dissabte a la nit, unes 
350 persones van assistir al so-
par popular. Després del sopar, 
el duet Bartomeu i Sheila va fer 
sortir la gent a la pista de ball.

El diumenge al matí petits i 
grans van disputar un torneig 
de futbol, que va arribar a la 
novena edició. I al migdia una 
norantena de persones van as-
sistir a la paella, que va cuinar 
la igualadina M. Àngels Puja-
bet. La festa es va tancar amb 
un bingo en què es van sortejar 
diversos regals, obsequi de l’as-
sociació de veïns.
En diferents dels actes que es 
van portar a terme es va comp-
tar amb l’assistència de l’alcal-
de, Santi Broch, i de regidors del 
Consistori.

Els veïns de les Garrigues s’aboquen a 
la festa del barri
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ÒDENA / LA VEU 

D urant tota una setma-
na completa es va ce-
lebrar la Setmana de 

la Joventut i l’Esport d’Òdena 
amb una gran varietat d’activi-
tats, adreçades a diferents tipus 
de públic com infants i, sobre-
tot, a joves. El recorregut de la 
programació va començar el 4 
de juliol fins el 10, ambdós dies 
inclosos.
Pel que fa a les activitats es-
portives, el tècnic d’esports de 
l’Ajuntament d’Òdena, Die-
go Simón en fa una valoració 
molt positiva i destaca la recep-
ció d’esportistes destacats del 
municipi odenenc que es va fer 
el dilluns 4 de juliol al vespre al 
Saló de plens de l’Ajuntament. 
Allà se’ls va fer un petit home-
natge i regidors i l’alcalde Fran-
cisco Guisado van donar la pla-
ca d’homentatge al Biel Sevilla 
Casals (destacat en el Bàsquet 
Manresa), a l’Aleix Llorens 
Minguito (Campió de Catalu-
nya de la categoria infantil de 
llançament de pes a pista co-
berta) i a l’Aitor Caldito Gan-
día (Campió de Catalunya en 
categoria cadet d’enguany amb 
salt de longitud) i com a entitat 
a la colla excursionista Òdena 
Matinera.
L’endemà dimarts 5 juliol, en-
tre altres activitats, es va fer 
l’assessorament personalitzat 
amb un entrenador personal; 
hi va assistir gent del poble i de 
diferents punts de la comarca. 
Del dimecres 6 de juliol desta-
caríem els 3 campus que es van 
celebrar al Pavelló Poliesportiu 
Mestre Vila Vell: el d’Handbol, 
el del CE Òdena i el de l’Esco-
la de bàsquet. També va mos-
trar un exemple de vida el Pol 
Makuri amb la seva xerrada 
que va fer al saló de plens, i que 
va corroborar el lema “Si vols, 

pots”.
El divendres 8 de juliol no hi 
va faltar la marxa amb el taller 
de zumba, que com cada any 
funciona molt bé, i aquí es van 
unir els dos grups: el del nucli 
del poble i el del Pla de la Ma-
sia. Van ballar més de mig cen-
tenar de persones al Parc de la 
Font.
El curs de suport vital bàsic, 
que era previst pel dissabte 9 
de juliol, s’ha aplaçat pel pro-
per mes de setembre perquè 
d’aquesta manera el podran 
realitzar col·letius de diferents 
àmbits. I una prova amb èxit i 
a la vegada dura, entre d’altres 
motius, per la calor, va ser el 
XVIII RAID que actualment es 
realitza cada dos anys. Aques-
ta vegada, i feia anys que no 
s’havia realitzat en el municipi 
odenenc, hi van participar 37 
equips formats per dues perso-
nes cadascun d’ells. La Setmana 
de la Joventut i de l’Esport, que 
s’organitza des de l’Ajuntament 
d’Òdena també va incloure 
moltes altres activitats com in-
flables pels menuts, tant a la pis-
cina com a diferents punts del 
municipi (nucli, l’Espelt i Pla de 
la Masia), una exposició sobre 
les fonts d’Òdena, una bicicle-
tada que va coordinar la policia 
municipal, festes de l’escuma, la 
gimcana nocturna. També es va 
celebrar el Bingo popular orga-
nitzat pel recent grup de batuca-
da Konkatrons, cinema a la fres-
ca amb la pel·lícula “Insurgente”, 
el circuit de proves extremes a 
l’espai d’Òdena Village i el con-
curs per mostrar les habilitats 
artístiques on hi van haver ac-
tuacions de ball, del club de la 
comèdia i de cant.
I per cloure la Setmana de la 
Joventut i de l’Esport d’Òde-
na no hi va faltar l’actuació del 
grup de batucada del municipi, 
Konkatrons.

Òdena viu una atepeïda 
Setmana de la Joventut

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vilano-
va del Camí va celebrar 
dilluns al vespre la dar-

rera sessió ordinària abans de 
l’estiu. Va ser un Ple de tràmit 
sense punts transcendents que 
es va desenvolupar en un cli-
ma cordial i distés. 
Pràcticament no hi va haver 
ni debat ni argumentari,  fins 
als Precs i Preguntes, on sí que 
hi van participar tots els grups 
municipals. 

Unanimitat per aprovar les 
bases que regulen els ajuts 
per a la compra de llibres i 
material escolar
El Ple de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí va aprovar 
per unanimitat les bases que 
regulen l’adquisició de llibres, 
material escolar i activitats 
pedagògiques obligatòries. 
D’aquesta manera l’Ajunta-
ment ajudarà les famílies a fer 
front a les despeses que suposa 
la compra de materials o el pa-
gament de les activitats esco-
lars. L’ajuda, de caràcter uni-

versal, és a dir, que la rebran 
totes les famílies, respon a una 
proposta que va formular el 
PSC en sessió plenària.
Durant la sessió de dilluns, el 
regidor socialista Kilian To-
màs va agrair a l’equip de go-
vern i en especial a la regidora 
d’Educació Meritxell Hum-
bert, el seu esforç per trobar 
la manera més justa per dis-
tribuir aquesta ajuda. Tomàs 
va assegurar que haguessin 
volgut que la quantia fos més 
alta però es van mostrar satis-
fets de poder contribuir amb 
aquesta acció social. “Des del 
PSC, hem aconseguit un avenç 
important en temes socials” va 
afirmar Tomàs que també va 
destacar els 60.000 euros que 
es destinaran, a proposta del 
seu grup, a pal·liar els efectes 
de la pobresa energètica.

El Consorci de la Comunica-
ció Local es dissol després de 
més de 20 anys de servei
El Ple va aprovar amb l’abs-
tenció de VV la ratificació 
dels acords adoptats pel Con-
sell General del Consorci de 

Comunicació Local sobre 
l’aprovació de la dissolució i 
liquidació d’aquest Consorci.
El Consorci de Comunicació 
Local (CCL) es va constituir 
el 19 de setembre de 1994 per 
desenvolupar la comunicació 
de proximitat. 

Modificació de la plantilla 
orgànica de l’Ajuntament i de 
la relació de llocs de treball
El Ple de Vilanova del Camí 
també va aprovar la modifica-
ció de la plantilla orgànica del 
personal al servei de l’Ajun-
tament. Una mesura que s’ha 
pres per donar compliment a 
la llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Adminis-
tració local. Aquesta llei obli-
ga l’ajuntament a tenir creat i 
classificat el lloc de tresoreria 
com a lloc de treball reservat 
a personal funcionari amb ha-
bilitació de caràcter nacional. 
Així mateix, el Ple va aprovar 
la modificació de la relació de 
llocs de treball així com la seva 
retribució.

L’Ajuntament vilanoví destinarà 
20.000 euros en ajudes per a sufragar 
despeses escolars

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca 
d’Òdena, ha dut a ter-

me durant aquest últim any 
un projecte subvencionat per 
la Diputació de Barcelona i 
que  ha anat adreçat a la recu-
peració de la capacitat profes-
sional i la capacitat productiva 
en l’àrea de confecció per do-
nar suport a la reindustrialit-
zació tèxtil. 
En una primera fase del pro-
jecte es va realitzar un treball 
de diagnosi i  es van recollir les 
necessitats de perfils professi-
onals que tenien les empreses 
del sector tèxtil. 
D’aquesta primera fase de di-
agnosi va sorgir la proposta 
de dues accions formatives: 
“Operacions amb màquines 
de confecció” i  “Tècniques de 
tissatge en gènere de punt”. La 
primera de les accions forma-
tives va anar adreçada a per-
sones aturades majors de 45 

anys amb experiència prèvia 
en el sector, la segona adre-
çada a persones aturades me-
nors de 30 anys sense experi-
ència prèvia. 
Aquests cursos, de 150 hores 
teòriques cada un, es va re-
alitzar al Centre Tecnològic 

Finalitza el projecte Reintex amb un 
70% d’inserció

FITEX i van comptar també 
amb una formació pràctica 
de 80 hores a les empreses del 
sector.
A punt de finalitzar el projecte 
podem parlar d’un 70% d’in-
serció en cada una de les espe-
cialitats.
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CAPELLADES / LA VEU 

F a dues setmanes han co-
mençat les obres de mi-
llora del carrer de Sant 

Francesc en el tram comprès 
entre els carrers de Divina Pas-
tora i del Call.
L’objectiu d’aquest projecte, es 
la continuació d’una primera 
fase executada ara fa un any en 
el següent tram de vial, millo-
rar la seguretat per als vianants 
i fer que sigui més accessible 
per a totes les persones. Per 
això s’ha previst que s’eixam-
plin les voreres i es millori la 
calçada per tal que tot el terra 
quedi al mateix nivell.
Les obres, que s’estan realitzant 
a bon ritme, tenen una dura-
da inicial de dos mesos i s’es-

tan executant a través d’un pla 
d’ocupació que ha donat feina 
a tres manobres i un paleta.
Des de les regidories d’Urba-
nisme i de Treball i Ocupació, 
els regidors Sergi Pérez i Salva-
dor Vives han manifestat que 
“per a l’Ajuntament és molt 
positiu poder iniciar un nou 
projecte de foment de l’ocupa-
ció i de suport a la integració 
social, i realitzar la contracta-
ció de persones que estiguin 
en situació d’atur. Les persones 
contractades adquiriran ex-
periència laboral i competènci-
es, la qual cosa farà també que 
es potenciï la seva possibilitat 
de trobar feina i contribuir a 
la millora de l’ocupabilitat i a 
la reducció de la taxa d’atur al 
territori”.  

Continuen les obres de 
millora del carrer de 
Sant Francesc

CAPELLADES / LA VEU 

A quests dies s’ha fet 
la trobada de tanca-
ment del curs 2015-

16, presidida per la regidora 
d’Ensenyament de Capellades, 
Susana Moreno, i per l’ins-
pector del departament d’En-
senyament de la Generalitat, 
Jordi Gonzalez. Hi van assis-
tir les direccions dels centres 
educatius,  les representants 
de les Ampa i els tècnics dels 
serveis educatius, de l’Ajun-
tament de Capellades i del 
departament d’Ensenyament. 
A la primera part de la reu-
nió es va abordar la valoració 
de les activitats realitzades 
des del pla educatiu d’entorn 
(PEE) durant aquest curs 
2015/16.  S’ha pogut fer la 
pràctica totalitat de les acti-
vitats recollides en el projecte 

i, en general,  les valoracions 
van ser molt positives. Els 
participants van poder fer 
aportacions i propostes per 
millorar algunes de les acti-
vitats.
A la segona part de la reunió, 
en resposta a les propostes 
de conèixer una experiència 
d’organització en xarxa si-
milar a les que realitza el PEE 
que havien  anat sorgint a les 
anteriors trobades de la co-
missió local representativa,  
vam convidar a la regidora 
d’Ensenyament de Gelida, 
Montserrat Nicolau. Gelida 
ha elaborat recentment El Pla 
Educatiu del Municipi, docu-
ment de referència de l’acció 
política en matèria educativa.
L’exposició de la regidora 
va ser molt enriquidora i va 
aportar interessants elements 
de debat.  

Reunió de la comissió 
institucional del pla 
educatiu d’entorn

CAPELLADES / LA VEU 

E l pati de la Lliga va 
ser l’espai des d’on es 
va viure a Capellades 

aquesta edició del Liceu a la 
fresca, una proposta que s’ha 
fet per primera vegada amb 
bona acollida.
Tal i com ha valorat el regi-
dor de Cultura, Àngel Soteras, 
“hem ampliat l’oferta cultural 
amb òpera i el resultat ha estat 
força satisfactori. Gairebé du-
es-centes persones són la pro-
va que capelladins i visitants 
estem oberts a noves propostes 
artístiques sempre que siguin 

de qualitat i que aquesta és una 
línia en què hem d’aprofundir. 
De fet, comencem a treballar ja 
per donar continuïtat a aquest 
vincle amb el Liceu amb la 
possibilitat de programar al-
guna conferència o, fins i tot, 
sortides per visitar el teatre i 
assistir a alguna representa-
ció”.
El Liceu a la fresca és una pro-
posta que de manera simultà-
nia es dóna a les poblacions 
de Catalunya que volen aco-
llir-s’hi i que treu fora del seu 
escenari habitual, les repre-
sentacions que normalment 
s’ofereixen des del Gran Teatre 
del Liceu.

Bona acollida de la pri-
mera edició del Liceu a 
la fresca a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

A quest mes de juliol 
s’ha reprès els treballs 
d’excavació iniciats 

l’any passat al jaciment arque-
ològic de l’Abric de la Consa-
gració,  seguint el Pla de Recer-
ca de l’IPHES i l’Ajuntament 
de Capellades a la Cinglera del 
Capelló.
Aquests propers dos mesos els 

treballs es centraran, igual que 
en l’edició anterior, a netejar 
els estrats arqueològicament 
estèrils fins arribar a la seqüèn-
cia estratigràfica paleolítica.
L’equip de treball tindrà una 
mitjana de 8 persones i durant 
el mes d’agost coincidirà amb 
els treballs d’excavació al jaci-
ment de l’Abric Romaní, on 
enguany s’excavarà el nivell Q, 
d’uns 60.000 anys d’antigüitat.

Aquest estiu es continua 
excavant el jaciment de 
l’Abric de la Consagració

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A questa setmana arren-
ca a Vilanova del Camí 
la 32a Festa Major del 

Camp del Rei. A partir de di-
vendres 15 de juliol, al vespre, 
i fins diumenge 17, a la nit, no 
hi faltaran propostes que des de 
l’Associació Cultural Camp del 
Rei han organitzat per engres-
car grans i petits. 
El tret de sortida anirà a càrrec 
de Moltaxamba i els diables Els 
Cabrons. Els trons i tabals sorti-
ran del nucli antic del barri del 
Camp del Rei, cap a dos quarts 
de nou del vespre, i aniran fins 
a la plaça de Can Papasseit, que 
acollirà la sardinada, a partir de 
les nou. El preu del tiquet pel 
sopar serà de 5 euros.
A les onze de la nit els grups Bi-
ruji, Primo Zon, Los Culpables 
de Todo i La Séptima Trastada 
faran un concert emmarcat en 
la Jach’us parti. La Plaça de Can 
Papasseit s’omplirà de música 
i a la barra hi podrem trobar 
preus populars. 
Pel que fa al dissabte cal desta-
car, a les onze del matí, la mati-
nal Vilarrubias Park, on l’aigua 
i l’escuma seran les protagonis-
tes. Per participar-hi cal portar 
pistola d’aigua, ulleres de pis-
cina i calçat tancat. A la tarda, 
concurs de dibuix per als petits, 
amb gelat inclòs per a tots els 
participants. 
A les vuit del vespre, es farà la 
presentació de Minixamba, els 
petits xamberos del taller de 
percussió infantil. Més tard, el 
foc i els tabals es deixaran sentir 
pels carreres de Vilanova de la 
mà Els diables Cabrons, Mar-
tukada i Moltaxamba. L’espec-
tacle final serà a la plaça de Can 
Papasseit. Per arrodonir el dis-
sabte, l’acabarem amb ball amb 
la Gran Band Orquestra.
El diumenge arriba la tradicio-
nal cercavila cultural que om-
ple de color,  música i festa els 
carrers del barri Camp del Rei, 
amb la participació de colles 
i grups de bastoners, gegants, 
capgrossos, falcons i altres ex-
hibicions. En acabar, al migdia, 
es farà una arrossada de germa-
nor, a Can Papasseit.
I al vespre, a partir de les vuit, 
hi haurà ball amenitzat per 
Josep, que animarà a tothom 
a aprendre a ballar diferents 
coreografies per passar una 
bona estona. El punt i final ar-
ribarà a les deu de la nit amb 
els Focs Artificials. 

El Camp del Rei 
s’engalana per 
viure la seva festa 
major

ES BUSCA ASSESSOR/A 
COMERCIAL

Es busca assessor/a comercial experimentat/da  
i dinàmic/a. 
Captació, assessorament i fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i un mínim de 2 
anys d'experiència com a venedor/a. 
Imprescindible vehicle propi. 

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

info@talentiagestio.com

ACADÈMIA D'ANGLÈS BUSCA
Professor/a amb titulació, per a impartir cursos 

de diferents nivells (des d'iniciació �ns CAE), 
per a nens, joves i adults.

Preparació per als diferents exàmens de Cambridge.
Residència a la zona de treball o en poblacions properes.

Carnet de conduir i cotxe.
Enviar CV a: carmengabarro@gmail.com
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Piscina 
d’Igualada, 1934

E
l primer dia de juliol de 1934, ara fa 82 anys i en plena 
República, es va inaugurar la Piscina d’Igualada, ubicada 
al Molí Nou, al mateix indret on existeix actualment. La 
fotografia de Procopi Llucià que reproduïm avui està feta 

aquell mateix dia. Podem veure força més gent a fora de l’aigua que 
a dins, i el bany és mixt, sense distinció de sexes, com era habitual 
en aquells temps. Després les coses van canviar... 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
AFMI 00308.  



26  |  ANOIA SUD
LA VEU

Divendres, 15 de juliol de 2016

CARME / LA VEU 

A quests dies Carme ce-
lebra el gruix d’actes 
de la seva Festa Major 

que ja durant la passada set-
mana han tingut el seu prota-
gonisme a la vila.
Els actes que tindran lloc 
aquests propers dies són:

Divendres 15
- a les 7 de la tarda al pati de 
missa
Animació infantil amb l’es-
pectacle “Circumloqui” del 
grup Peu de Porc.
- a les 9 del vespre
Repic de campanes de Festa 
Major a càrrec del campaner 
del poble amb el suport dels 
amics del Campanar d’Espar-
reguera.
- a les 10 del vespre al carrer 
Verge del Carme
Sopar Popular. Un sopar 
d’ous amb acompanyament 
musical.
- a la 1 de la matinada al carrer 
del Raval de Baix
Nit Jove amb la Banda del 
Coche Rojo.

Dissabte 16
- a les 12 del migdia
Missa solemne amb l’acom-
panyament dels Amics de la 
parròquia.
- a la 1 del migdia al pati de 
missa
Sardanes amb la Cobla Lluï-
sos.
- a les 8 del vespre a la pista 
vella
Ball de nit amb l’orquestra 
Madison.
- a 2/4 de 2 de la matinada, 

Cap de setmana de Festa Major
a Carme

també a la pista vella
Concert jove amb el grup 
Munt Band i Dj Pepe Dj Xic.

Diumenge 17
- a 2/4 d’1 del migdia
Missa
- a les 6 de la tarda al pati de 
missa
Mostra de balls populars.
- a les 8 del vespre a la pista 
vella
Ball de vetlla amb el grup Li-
berty.

OPPÍ / LA VEU 

E l passat divendres 1 de 
juliol va tenir lloc el fi 
de curs de gimnàstica 

Orpí, amb una classe conjun-
ta a la Plaça Sant Jordi de Can 
Bou, per part dels dos grups 
de persones que segueixen les 
classes. Tant el grup de grans 
com el de joves, van realit-
zar els diferents exercicis i les 
coreografies treballades du-
rant l´any. Aquest és el tercer 

any que es realitzen aquestes 
classes, enguany impartides 
per Francesca Cabré, gràcies a 
una subvenció de la Diputació 
de Barcelona. Són una activi-
tat recomanada per qualsevol 
persona en edat adulta, mit-
jançant el seguiment d’exer-
cicis de baix impacte, s’enfor-
teixen els músculs i s´aprèn a 
evitar postures dolentes, sense 
necessitat de realitzar grans 
esforços. Després els assistents 
van sopar a la mateixa plaça 
per recuperar les forces.

Fi curs de les classes de 
gimnàstica a Orpí

PIERA / LA VEU 

E l passat divendres dia 
8 de juliol la plaça del 
Peix va acollir el se-

gon concert del cicle ‘A l’estiu 
Música en Viu’. Unes 200 per-
sones van assistir a l’actuació 
del Campus Rock, un espai de 
creació musical itinerant, per a 
joves i infants, especialitzat en 
música contemporània. Entre 
els participants va haver-hi 
artistes professionals i també 
amateurs guiats per profes-
sors que han format o formen 
part de grups de renom com 
Lax’n’Busto, Els Pets o la Ban-
da Impossible.
El concert va tenir una molt 
bona acollida per part del 
públic assistent que va poder 
gaudir de versions de pop-
rock de temes coneguts i tam-
bé de composicions pròpies 
dels artistes participants. En 
finalitzar, es va oferir a tothom 
una copa de cava i un petit re-
frigeri.
El següent concert previst en 

el marc del MEV 2016 tindrà 
lloc el proper divendres dia 15 
de juliol també a la plaça del 
Peix. Hi actuarà el grup Som-
meliers que farà gaudir als as-
sistents amb la veu de Rocio 

Bona acollida del concert 
del Campus Rock a Piera

Seligrat i la música de Maria 
Tió, al violí, Marta Puig, al 
piano, Teresa Nogueron, al 
clarinet, i Laia Reverté, al vio-
loncel. L’actuació començarà a 
les 22 hores.

PIERA / LA VEU 

D issabte dia 9 de juliol 
la plaça del Peix es va 
transformar en una 

sala de cinema en la qual es va 
projectar una de les pel·lícu-
les d’animació més esperades 
pels infants, Kung Fu Panda 3. 
L’espai es va condicionar amb 
una pantalla gegant, un equip 
de so d’alta qualitat i una zona 
de seients amb un total de 200 
localitats. Un centenar de per-

sones es van apropar a aquest 
cinema a la fresca per gaudir 
de forma gratuïta de les aven-
tures de l’ós panda Po i els 
seus amics.
Aquesta és una proposta més 
de les que s’ofereixen durant 
l’estiu des de la regidoria de 
cultura amb la voluntat, en 
aquesta ocasió, d’oferir al-
ternatives d’oci als pierencs i 
pierenques al mateix temps 
que es fomenta el cinema en 
català. 

Un centenar 
de persones, al cinema 
a la fresca
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PREGÓ D’INICI DE FESTA MAJOR20h
Torre del Sr. Enric

CERCAVILA
Pels carrers del poble.

TOT 
SEGUIT

SOPAR DE GERMANOR 
A LA FRESCA

22h

Plaça Dr. Conde i carrer Isidre Vallès

BINGO POPULAR
23h

Plaça Dr. Conde

DIJOUS

juliol
21

INFLABLES A LA PISCINA
Piscina municipal

11h 
14h

TOBOGAN AQUÀTIC
carrer Catalunya, entre el Camí de Can Pujades 
i l’Onze de Setembre

17h 
20h

CORREFOC
Sortida: plaça Cal Figueres 

22.30h

NIT JOVE00.30h
05.00h

Poliesportiu municipal

DIVENDRES

juliol
22

SARDANES
Plaça de Cal Figueres

18h

EXHIBICIÓ DE FALCONS 
19.45h

Plaça de Cal Figueres

DISSABTE

juliol
23

CONCERT I BALL
Poliesportiu

23h

“GUATEQUE” I FESTA00.00h
05.00h Parc de Cal Ponsa

EMPALMADA JOVE
00.15h

Parc Camp de la Serra

BATUKADA A L’EMPALMADA 
Recorregut:  De la plaça Dr. Conde al 
parc de Camp de la Serra.

00h

CERCAVILA DE GEGANTS  
Recorregut Pels carrers del poble.12h

ESPECTACLE INFANTIL AMB CANÓ D’ESCUMA  
Plaça Dr. Conde18h

RETRANSMISSIÓ EN DIFERIT DEL 
CONCERT «AMOR, VIDA DE MI VIDA» 

Auditori Cal Figueres

22h

DIUMENGE

juliol
24

CERCAVILA I ENTREGA DE PREMIS
Porxo Torre del Sr. Enric13h

CANTADA D’HAVANERES
Plaça de les Oliveres

21h

ESPECTACLE FI DE FESTA 
Plaça Cal Figueres

23.30h

DILLUNS

juliol
25

Els Hostalets de Pierola 
#FMHOSTALETS16

MASQUEFA / LA VEU 

E l divendres 8 de juliol es 
va donar el tret de sorti-
da a una nova edició del 

Kap de Setmana Jove amb El 
Sopar de l’Euro, en què hi van 
participar una vuitantena de 
persones, i la sessió Chill Out 
que va consistir en una triple 
actuació de pop acústic, mà-
gia de sobretaula i new wave. 
L’endemà dissabte a la tarda, 
vint joves van fer les delícies 
dels amants de l’skate per mit-
jà dels seus trucs i en el marc 
del concurs organitzat. Pel que 
fa a l’exhibició de graffitis, se’n 
van pintar dos davant la mira-
da atenta i sorpresa del públic, 
que va comprovar la tècnica 
del graffiti en viu. També la 
batalla de gallos va tenir el seu 
moment protagonista com a 
tercera activitat d’una tarda 
que deixava pas a una nit en la 
qual el concert de La banda del 
coche rojo va ser l’encarregada 
de dinamitzar i fer ballar qui 
omplia la Plaça de l’Estació. I ja 
ben entrada la nit, els dj’s Mis-
led Sound System van tancar la 
segona jornada del Kap de Set-
mana Jove.
I diumenge va arribar un dels 
plats forts i més esperats del KSJ, 
el Masquefa Got Talent. Nou va-
lents van inscriure’s al concurs 
per demostrar dalt l’escenari el 
seu talent i les seves aptituds, ca-

dascú en la seva disciplina. Cant, 
ball i màgia van posar color i 
molts aplaudiments a un espec-
tacle que va reunir moltíssima 
gent a la plaça. Finalment, el 
jove Javi Méndez, de Masquefa, 
va resultar-ne guanyador des-
prés d’un sorprenent espectacle 
de màgia. El jurat li va fer el lliu-
rament del premi, un xec-regal 
de 300 euros a gastar entre els 
comerços que formen part de 
l’associació de comerciants de 
Masquefa.
Tant la Regidoria de Joventut 
com la Comissió de Joves KSJ 
mostren la seva satisfacció pel 
bon desenvolupament dels ac-
tes previstos en el programa, 
però sobretot es valora molt 
positivament el bon acolliment 
de les activitats entre els joves 
masquefins i també per la res-
ta de la població. D’altra ban-
da, s’informa que el taller de 

El concurs Masquefa Got Talent i la 
bona participació, notes destacades 
del Kap de Setmana Jove ‘16

cocktails sense alcohol que va 
quedar suspès, es farà el proper 
dimecres 13 de juliol a la tarda 
al Casal de Joves.
L’Ajuntament de Masquefa 
agraeix de manera especial als 
membres de la Comissió de 
Joves KSJ tota la bona feina re-
alitzada i la seva implicació en 
l’organització i seguiment de la 
festa per tal que tot el programa 
es dugués a terme al més exito-
sament possible.

MASQUEFA / LA VEU 

L’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) de 
Masquefa, conjunta-

ment amb l’Ajuntament de 
Masquefa i Omnium Cultural, 
organitza un homenatge a qui 
va ser diputada al Parlament i 
presidenta d’Omnium Cultu-
ral, Muriel Casals Couturier, 
una de les cares més conegu-
des de l’independentisme i 
de les mobilitzacions massi-
ves que ha viscut Catalunya 
els darrers anys, que va mo-
rir en un accident de trànsit 
a Barcelona el mes de febrer 
passat. La plaça del davant 
de la Biblioteca municipal, 
inaugurada el 2011, no havia 
rebut cap nom, i per això la 
territorial de Masquefa de 
l’ANC va considerar que era 
el lloc ideal, ja que és un es-
pai simbòlic que lliga amb la 
trajectòria de defensa de la 
llengua, la cultura i el país 

de Muriel Casals, i així ho 
va proposar a l’Ajuntament 
de Masquefa. El 19 de maig 
d’enguany el Ple municipal 
va aprovar la moció presen-
tada per l’ANC i va acordar 
modificar el nomenclàtor 
local. A l’acord s’hi assenyala 
que Muriel Casals representa 
uns valors de “respecte, dià-
leg, progrés, inclusió, justícia 
social, cultura, coneixement, 
rigor, proximitat, humanitat 
i altruisme”. La inauguració 
de la plaça tindrà lloc el di-
mecres 20 de juliol del 2016 
a les vuit del vespre, amb re-
presentants del Parlament i 
d’Òmnium Cultural encara 
pendents de confirmar.

Masquefa i Òmnium 
dedicaran una plaça a 
Muriel Casals

La inauguració tindrà 
lloc el proper dimecres 
20 de juliol amb repre-
sentants del Parlament 
i d’Òmnium Cultural

COMARCA / LA VEU 

E ls Falcons de Vilano-
va d’Espoia i Vallbona 
d’anoia actuaren la set-

mana passada a Rubí, en el 
marc de la Festa dels 60 anys 
dels gegants del municipi.
Les dues colles van fer  una 
actuació conjunta,molt vis-
tosa, intercalant el color de 
la faixa grana i turquesa. 
Les dues colles anoienques 
van dur a terme pels carrers 

Els Falcons d’Espoia i 
Vallbona actuaren a Rubí

principals de Rubí un gran 
nombre de pilars de 2 que 
donaven pas a  una quadriga 
i una  escala caminada, més 
tard unes planxes rodades 
amb pilars nets de 3, i ven-
tiladors i la cuca, figura que 
agrada molt a la canalla i per 
finalitzar dos avets simulta-
niament. Després del sopar 
de germanor van fer una tri-
pira un avió de 4, espelmes  i 
un pilar de 4 amb el so de la 
moixiganga.
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ARGENÇOLA / LA VEU 

A quest és el sisè any que 
l’Ajuntament d’Ar-
gençola i els Amics 

dels Cavalls de l’Anoia orga-
nitzen la passejada nocturna 
que ens porta fins a una de les 
zones més boniques del terme, 
la Vall de Rocamora.
Dissabte 16 de juliol sortirem 
a 2/4 de 10 del vespre des de 
Santa Maria del Camí. Aquest 
indret des de l’edat mitjana 
ha estat punt de pas de l’antic 
Camí Ral d’Aragó, molt abans 
de que hi haguessin carreteres. 
Hores d’ara al mateix lloc és 
creuen els caminants del Camí 
de Sant Jaume i del Camí Ig-
nasià. La passejada, apte per a 
totes les edats, té uns 8 quilò-
metres i arribada a la capella 
de Sant Jaume de Rocamora.

La ruta no és circular, per tant 
s’hauran de deixar cotxes al 
principi i acabament del re-
corregut. Per a més informa-
ció podeu trucar al telèfon 663 
622 008.
Un cop a Rocamora podrem 
escoltar el grup Lauzeta, un 
duet de música folk format 
per Núria Garcia al violí i Joan 
Baró a la guitarra i al bouzouki. 
Lauzeta ens convida a un viat-
ge per les sonoritats folk de la 
tradició europea. En aquest 
viatge anirem des de la música 
tradicional catalana, que ens 
és més propera, fins a la músi-
ca celta irlandesa.
Tant si t’agrada caminar, com 
si no, et convidem a partir 
de les 11 de la nit a escoltar i 
ballar la música i les cançons 
dels Lauzeta. Hi haurà un pe-
tit refrigeri per a tothom.

6a Passejada nocturna 
de Rocamora

PUJALT / LA VEU 

E l proper dimarts 19 de 
juliol a les 21:30h es 
donarà pas al primer 

“Sopar sota les estrelles” de 
l’estiu 2016 a l’Observatori 
de Pujalt. Des d’aquest punt 
privilegiat de la comarca de 
l’Anoia, per cinquè any con-
secutiu, es porten a terme uns 
sopars a la fresca del jardí. El 
sopar comença a les 21:30h 
encara amb la llum del dia. Es 
comença amb una explicació 
del Sistema Solar i acte seguit 
es comença a sopar. A mesura 
que es va fent fosc i van apa-
reixent els objectes en el cel es 

van fent petites explicacions 
tot contestant a la vegada a les 
diferents preguntes que es for-
mulen. Entre plats es porta a 
terme alguna observació a tra-
vés de telescopi, obsrvació dels 
planetes Saturn i Júpiter i les 
seves llunes. En acabar el so-
par s’acaba l’observació a ull 
nu i amb telescopi tot obser-
vant algun estel doble i alguns 
objectes de cel profund. A part 
del dimarts 19 de juliol es por-
taran a terme cinc sopars més 
els dies 21, 26 i 28 de juliol i 
2 i 3 d’agost. Per reservar cal 
trucar al 620 136 720. Places 
limitades.  Més informació a 
www.observatoridepujalt.cat.

Comencen els “Sopars 
sota les estrelles” a  
l’observatori dePujalt

Comencen els actes de la Festa Major 
dels Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

J a ha arribat el mes de ju-
liol i, com cada any per 
Sant Jaume, els Hosta-

lets del Pierola celebra la seva 
Festa Major. Del dijous, 21 al 
dilluns, 25 d’aquest mes, els 
veïns i totes aquelles persones 
que s’apropin al poble podran 
gaudir de les celebracions i les 
tradicions dels Hostalets de 
Pierola, així com de tots els 
espectacles programats. Ja cal 
que estigueu preparats!
La regidoria de Cultura, en 
col·laboració amb les entitats, 
associacions i particulars, ha 
dissenyat un programa ple 
d’activitats que, de ben segur, 
farà que no estigueu massa 
temps a casa: Espectacles in-
fantils, balls, esport, sopars de 
germanor, havaneres, corre-
foc, nit jove i moltes altres ac-
tivitats farciran una edició on 
els hostaletencs, les hostale-
tenques i tots els visitants, un 
any més, han de ser els princi-
pals protagonistes.
Us animem a tots i a totes  a 
viure i gaudir amb intensitat 
aquestes dates. Són dies únics 
i els més especials del nostre 
calendari, sobretot si els com-

partim amb els amics, la famí-
lia i la gent del nostre entorn.
Fer una menció molt especi-
al a les entitats i persones del 
municipi que col·laboren di-
rectament en l’organització 
de la Festa Major 2016. Moltes 
gràcies a tots i totes!
Dijous és el primer dia de la 
Festa Major i els actes que es 
faran seran els següents:
- 20.00h Pregó d’inici de Festa 
Major, des de la Torre del Sr. 
Enric

A continuació, Cercavila 
d’animació pels carrers del 
poble amb la companyia Més 
Tumàca’t, amb l’espectacle 
Flash.
- 22.00h Sopar de germanor a 
la fresca a la plaça Dr. Conde i 
al carrer Isidre Vallès.
- 23.00h Bingo Popular a la 
plaça Dr. Conde. 
En la propera edició informa-
rem de la resta d’actes que tin-
dran lloc del divendres 22 al 
dilluns 25 de juliol.

MASQUEFA / LA VEU 

E n la sessió plenària 
d’ahir 7 de juliol el 
grup municipal de CiU 

va presentar una moció per 
tal de “manifestar la volun-
tat d’aquesta Corporació de 
desvincular-se de l’empresa 
CGI (abans anomenada Efi-
al Consultoria, SL) i de pres-
cindir dels seus serveis”. Tot i 
això, la moció va més enllà i 
concreta que “en el dia d’avui 
(7/07/2016) l’empresa CGI 
deixa de prestar els seus serveis 
a l’Ajuntament de Masquefa i 
en data 12/07/2016 deixarà de 
prestar els seus serveis a Mas-
quefa Impulsa SL”.
D’aquesta manera es posar fi 
a la relació contractual amb 
aquesta consultora amb l’ob-
jectiu que la repercussió me-
diàtica dels fets apareguts du-
rant aquests dies a la premsa 
“no malmetin la imatge i bon 
nom de la nostra vila”. La mo-

ció també deixa constància 
que “la feina que desenvolu-
pen els professionals de CGI 
és ben valorada pel personal 
tècnic i administratiu de la 
Corporació i alhora neces-
sària pel bon funcionament 
diari de l’activitat municipal”. 
En aquest sentit, el govern 
municipal va explicar -tam-
bé apareix en el redactat de la 
moció- que “havent-se iniciat 
els tràmits per a la provisió de 
la plaça de Tècnic superior de 
Serveis Econòmics”, en el marc 
d’un “procés de reestructura-
ció de l’àrea de Serveis Gene-
rals”, farà possible que el per-
sonal intern de l’Ajuntament 
assumeixi “gran part de la 

feina desenvolupada per CGI”. 
Igualment, la moció planteja 
que aquesta desvinculació si-
gui “ordenada” per tal que no 
“ocasioni greus perjudicis en 
l’activitat municipal i en els 
serveis públics, en el benentès 
que la Corporació no pot de-
satendre les seves obligacions i 
responsabilitats”.
La moció va ser aprovada 
amb els vots favorables dels 
grups municipals de CiU i PP 
i les abstencions dels grups 
del PSC, ERC i CUP. L’alcal-
de Xavier Boquete remarca 
que “hem fet un gran esforç 
per accelerar la rescissió del 
contracte de forma ordenada; 
era una qüestió tècnica i d’or-
ganització interna, i ho hem 
afrontat i resolt amb dos dies”. 
I afegeix que “ens hauria agra-
dat que tots els grups hi votes-
sin a favor ja que és una moció 
sorgida d’un debat conjunt en 
la junta de portaveus del pas-
sat dimarts”.

L’Ajuntament es proveirà d’un Tècnic 
superior de Serveis Econòmics

El tècnic assumirà bona 
part de les funcions que 

fins ara realitzava la 
consultora Efial



FUTBOL / LA VEU 

L ’igualadí Ton Mayor ha 
estat nomenat oficial-
ment nou entrenador 

del primer equip masculí del 
CF Igualada per a la propera 
temporada. La directiva apos-
ta així per un “home de club”, 
que coneix perfectament la di-
nàmica de l’Igualada i que ja 
va assumir les regnes del pri-
mer equip en el darrer tram 
de la temporada 2014/2015, 
quan va aconseguir mantenir 
la permanència en la catego-
ria després d’un any difícil. 
En aquesta darrera tempora-
da, Mayor s’ha fet càrrec del 
primer equip femení a Sego-
na Nacional, aconseguint un 
molt bon resultat. 
Mayor va entrar al CFI el 
2014, procedent del Sant 
Maure, assumint les tasques 
de coordinador de futbol 
base en les categories de ca-
det i juvenil. El CFI valora 
molt especialment la seva 
trajectòria al club, perquè 
“coneix i comparteix el pro-
jecte global de l’Igualada i 

Ton Mayor, entrenador 
del CF Igualada

Tot a punt per a la 24a edició 
del Vòlei Sorra d’Igualada

dóna molta importància a 
la formació dels equips base 
per a la seva projecció dins 
del club”. 
El nou tècnic, que substitueix 
a la banqueta a Edu Berrocal, 
assumeix el càrrec “amb mol-
ta il·lusió” i amb el convenci-
ment que l’equip pot tornar 
a fer un gran paper a Prime-
ra Catalana. “Aquest any s’ha 
fet una temporada excel·lent 
i, per tant, la nostra intenció 
es seguir en la mateixa línia, 
sense grans canvis”, assegura 
Mayor. Quant a la plantilla, 
se seguirà apostant per juga-
dors de la comarca per cobrir 
les baixes que hi ha hagut al 
primer equip.
A nivell formatiu, cal destacar 
que Mayor té el títol d’entre-
nador UEFA Pro i, a més, és 
llicenciat en Ciències Políti-
ques i diplomat en Gestió i 
Administració Pública.
El segon entrenador serà Jesús 
Milán, també preparador físic 
del club i entrenador del Ju-
venil A. Mayor també seguirà 
fent tasques generals de coor-
dinació al club com fins ara.
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VOLEIBOL / LA VEU 

L a 24a edició del Vòlei 
Sorra d’Igualada ja està 
aquí. Es celebrarà des 

d’avui i fins diumenge al parc 
Valldaura (Ronda Fàtima). 
Prepara’t per un cap de setma-
na intens de sol, sorra, i molt 
vòlei!  
Enguany hi ha 318 equips 
inscrits i en un dia ja es varen 
haver de tancar les principals 
categories. Per tal de fer ca-
bre més equips i per no fer 
uns horaris excessius hi haurà 
11 pistes a ple rendiment. El 
torneig i el conjunt de serveis 
que s’ofereixen no només està 
pensat pel participant sinó per 
totes les persones que vulguin 
gaudir d’una estona de diver-
sió contemplant els diferents 
partits que es disputen simul-
tàniament en 11 pistes de joc. 
Per la calor no cal patir, hi 
haurà habilitat el Bar del Vòlei 
sorra i una zona d’ombra.  
El Vòlei sorra d’Igualada és 
obert a tothom i compta amb 
diferents categories en funció 
del nivell i l’edat. Les moda-
litats que s’hi troben són de 
2x2 i 4x4, cada una en femení, 
masculí i mixt. Dins d’aques-
tes s’hi diferencien 3 nivells: 
costellada, obert i elit. L’assig-
nació a la categoria l’escull el 
mateix participant. L’organit-
zació recomana fer una bona 
assignació en aquest sentit per 
garantir el bon funcionament 
i la igualtat en cada categoria. 
En la categoria “Costellada” 
no hi ha fases finals, doncs 
s’ha volgut prevaler l’esperit 
lúdic i no competitiu amb el 
què es va basar quan es va cre-
ar la categoria. D’altra banda, 
però, els grups per aquesta ca-

tegoria seran més nombrosos 
per tal de disputar més partits 
en la fase de grups.  
Activitats  
Per tal d’amanir la vesprada 
de divendres hi haurà música 
en directe a càrrec de Milton 
Salazar a la terrassa del bar.  
Com cada dissabte de Vòlei 
Sorra, enguany el 16 de juli-
ol, hi haurà la paella, a preu 
popular, per tothom que s’hi 
vulgui apuntar (no només 
participants).  
La disputa de les fases finals 
serà el diumenge a partir de 
les 18h, on es podrà gaudir 
dels partits més espectaculars 
i sorpreses per fer ambient. 
Durant la disputa d’aquests 
hi haurà diversos sorteigs 

pels participants. Descobreix 
tu mateix què s’hi premia tot 
gaudint de l’espectacle!  
De cara el participant, valdria 
la pena recordar que...  
1) hi haurà la “Guia del par-
ticipant” penjada al web. És 
bàsic tenir-la a mà per gaudir 
d’allò més del Vòlei sorra.  
2) el sistema de competició i 
els horaris del campionat sor-
tiran publicat al web. Consul-
ta voleisorra.cat
3) hi ha de regal la samarreta 
de la 24a edició del Vòlei sorra 
i un obsequi especial. Per re-
collir-los hi haurà uns horaris 
penjats a Organització. Més 
informació a voleisorra.cat i a 
la contraportada, amb entre-
vista a la presidenta de l’IVC.

BICICLETESBICICLETESBICICLETES
c/Aurora, 50 Igualada 08700

LIQUIDACIÓ 
PER

REFORMES



MOTOR / LA VEU 

E l cap de setmana pas-
sat, es disputava la si-
sena prova del mundial 

d’Enduro, a Gordexola (País 
Basc). Una cursa llarga, moltes 
hores sobre la moto amb di-
verses trialeres i unes especials 
cronometrades ben llargues.
El dissabte, començàvem amb 
bon peu després de marcar el 
9è millor temps a l’Enduro-
Test, però aleshores, una ava-
ria mecànica ens deixava fora 
de cursa, sense opcions a con-
tinuar en el primer dia.

Jordi Sala, al Mundial 
d’Enduro a Euskadi

Tres equips de l’Anoia van participar 
a les 24 hores de Catalunya 

Diumenge, ja havent reparat 
la moto, ens esperava un dia 
amb força calor. Al llarg del 
dia, vam marcar bons temps 
al CrossTest però algun con-
tratemps a l’EnduroTest, ens 
feia perdre temps a la general 
de la cursa per arribar a la 10a 
posició final del dia. La setma-
na vinent, GP d’Itàlia, a la lo-
calitat de Fabriano. Sala rep el 
suport de WP Eric Augé, Real 
Federació Motociclista Espa-
nyola, Motobuykers, Castrol, 
Tuga Active Wear, Moto Club 
Igualada, CS Grup, MX Arvi i 
Salma Competició.
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MOTOR / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
s’ha disputat al Circuit 
de Catalunya una altra 

edició de la mítica cursa mo-
tociclista de resistència per 
excel·lència: les 24 hores de 
Catalunya. Enguany la cursa 
ha tingut un nom propi, el 
de l’Equip de Reus Yamalube 
Folch Endurance, que ha fet 
història  en sumar la seva de-
sena victòria -la segona conse-
cutiva- amb els pilots Arturo 
Tizón, Pedro Vallcaneras, Xa-
vier Pinsach i Eduard Ullas-
tres, després de completar 733 
voltes amb la seva Yamaha 
YZF R-1. És la formació que 
més cops ha conquerit aquesta 
mítica prova, guanyant pràcti-
cament la meitat de les edi-
cions disputades. Els Equips 
Suzuki Català  i LVM Motors  
han completat el podi.
Tres pilots del Moto Club 
Igualada han format part en 
aquesta edició de les 24 hores, 
d’una banda Francesc “Cesc” 
Velazquez, en el seu debut en 
la Competició i dintre de les 
files de l’Equip Escuderia Èxit 
1 (amb Yamaha YZF R6) van 
aconseguir classificar-se en la 
meritòria 29a posició scratch, 
finalitzant amb un total de 
645 voltes (88 menys que els 
guanyadors). Velazquez, que 
ja es considerat com el “Ro-
okie”de l’equip, a més va fina-
litzar 4t de la categoria SST6, 
posició que van aconseguir tot 
i els problemes de temperatu-
ra que van patir a la nit i que 
finalment els van fer reparar el 
radiador de la seva moto relle-
vant-los a la classificació.
Roger Alemany, juntament 
amb Arcadi Forés, Oscar Mar-
cos i Ricard López, integrants 
a l’Equip Piera 24 Hores, tam-
bé sota el paraigües del MCI 
i habituals en aquesta cursa, 
van finalitzar en la 47a posició 
amb un total de 563 voltes. La 
seva Honda CBR RR600 els hi 
va donar algun que altre mal 
de cap però finalment l’ex-
perimentat equip va saber re-
accionar i van aconseguir con-
cloure la cursa mantenint la 7a 
posició en la Categoria SST6, 
fita que van també van lograr 
l’any 2015. L’equip es mostra-
va molt satisfet amb aquest 
resultat i es que enguany n’hi 
han hagut molts altres que no 
han pogut completar les 24 
Hores, un total de 18 abando-
naments, prova que manifesta 
la duresa de la competició.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

P els voltants de la pobla-
ció belga de Comblain-
au-Point es va disputar 

la sisena prova puntuable pel 
campionat del món de trial 
a l’aire lliure amb triomf del 
pilot pierenc Toni Bou amb 
Honda, per davant d’Adam 
Raga -TRS- i Jeroni Fajardo 
-Vertigo-.
Al final del trial Bou comen-
tava: “He pogut decantar la 
cursa al meu favor al final de 
la segona volta i en l’últim gir, 
però el pilotatge no ha estat 
bo. No m’he trobat gaire bé a 
la primera volta, em feia mal 
una mica l’esquena d’una cai-
guda en un entrenament. Tot 
i no estar còmode, m’he anat 
trobant una mica millor con-
forme passava la prova. Estic 
molt content pel resultat, cal-

Victòria de Toni Bou en 
un trist trial de Bèlgica

drà esforçar-se per al pròxim 
cap de setmana, treballant 
l’esquena per arribar bé a An-
glaterra”. Dies abans de la dis-
puta d’aquest trial, va morir 
als 89 anys el belga Jean Leje-
uene, sent dubte l’home que 
va “importar” al continent eu-
ropeu el pioner trial britànic i 
que tant ell com els seus fills 
foren destacats pilots trialers, 
sent el seu fill Eddie el que més 
brillar proclamant-se  tres ve-
gades campió del món de tri-
al. La mort de Jean Lejeune la 
mateixa setmana de la disputa 
del trial del seu país, va ser un 
dur cop pel trial belga i també 
pel trial mundial.
Pel que fal al campionat que 
continua liderat pel pilot ano-
ienc Toni Bou, aquest cap de 
setmana es disputa el trial de 
la Gran Bretanya.

Pere Tutusaus, també pilot del 
Moto Club Igualada, que par-
ticipava amb l’Equip de l’Ins-
titut Castellarnau amb una 
Kawasaki ZX10R, va haver 
d’abandonar quan portaven 
291 voltes i gairebé 13 hores de 
Competició. L’equip sabade-
llenc tenia grans expectatives 
després d’aconseguir el cinquè 
lloc als entrenaments, però 
un cop va començar la cursa 
tot es va torçar. Van patir una 
caiguda a la volta quatre que 
els va fer baixar fins el darrer 
lloc de la classificació i poste-
riorment un problema elèctric 
va acabar amb les aspiracions 
de l’IES Castellarnau. Pere Tu-
tusaus comentava el següent 
moments després de la reti-
rada: “Han fet un treball ex-
cel·lent després de la caiguda. 
La moto anava molt bé i per 
això ha estat un pal molt dur 
haver-se de retirar. Tinc clar, 

que fora dels oficials, érem el 
millor equip que hi havia al 
Circuit”.
La participació anoienca no 
acaba aquí, sinó que dos ofi-
cials més del MCI, i a més 
assidus a aquesta cursa, han 
vetllat per el bon desenvolu-
pament d’aquesta competi-
ció. D’una banda reconèixer 
la gran tasca d’en Pep Solé 
Vilanova a Direcció de Cursa, 
un Pep molt experimentat en 
aquest tipus de competicions 
i que ha vetllat per la segure-
tat i el bon desenvolupament 
de la competició. D’altra ban-
da un altre oficial, en Dani 
Mas, també va participar a 
l’organització. El de Tous va 
ser membre del Jurat Esportiu 
d’aquesta prestigiosa cursa.
Esperem que en la propera 
edició, la del 2017, els èxits 
dels nostres equips continuïn 
en alça.



HOQUEI / LA VEU 

E l fins ara capità iguala-
dí de l’IHC, Ton Baliu, 
busca el seu primer tí-

tol amb la selecció espanyola 
després de diversos intents. 
Ho farà amb la selecció de 
Quim Paüls a l’Europeu d’Oli-
veira d’Azeméis, Portugal.
Tot i que portarà una samar-
reta amb només un dels dos 
colors, aquest seran els últims 
partits del Ton com a arlequi-
nat. La seva convocatòria és 
un premi a la gran tempora-
da que ha fet amb l’IHC i per 

L’igualadí Ton Baliu, 
amb Espanya a l’Europeu 
de Portugal d’hoquei

La cadet Marta Garrido (CAI), sisena 
del campionat d’Espanya en javelina

tant és un Europeu amb ADN 
de les Comes. Amb el suport, 
en la distància, del seu pavelló 
i la seva gent Baliu només es-
pera ara l’inici del campionat. 
Ell mateix, tant explosiu com 
a la pista, ho defineix amb tres 
paraules: “Amb ganes ja!”
A partir d’avui es disputa ja la 
fase final del campionat, en el 
que tothom espera la final de 
fa dos anys entre Portugal, que 
defensa el títol, i Espanya. Tots 
els partits seran transmesos en 
directe per Teledeporte i a tra-
vés de www.cerh.eu
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REDACCIÓ / LA VEU 

Q uatre atletes del 
C.A.Igualada Petro-
miralles, participa-

ren en les proves respectives 
del 15è. Campionat d’Espanya 
Cadet a les pistes de Grano-
llers, amb la participació de 
més de 800 atletes. 
Marta Garrido era 6a en llan-
çament de javelina, amb un 
millor intent de 34,42 m., i Ai-
tor Caldito era 8è en el salt de 
llargada, amb un millor intent 
de 6,34 m. Laia Moix era 10a 
en l’Hexatló fem., amb 3.004 
punts, i amb els parcials se-
güents en les sis proves de la 
combinada: 100 m.tanques: 
17”04 / alçada: 1,53 m. / pes: 
7,74 m. / llargada: 4,92 m. / 
javelina: 18,00 m. i 600 m.ll.: 
1’53”80, sobresortint el 4t. lloc 
en  llargada com a posició in-
dividual més rellevant.
Anna Torras era 11a en els 
1.500 m. obstacles amb  
5’23”65, en el seu debut al 
Campionat estatal en pista.
Les proves comptaren amb 
una multitudinària presència 
d’espectadors. Les altes tem-
peratures condicionaren les 
actuacions dels participants.
  
Oukhelfen, 2n en 5.000 m. al 
campionat d’Espanya júnior 
Set atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles participaren els 

Marta Garrido, en un dels seus llençaments.

passats 2 i 3 de juliol, en la 
63a edició dels Campionats 
d’Espanya Junior aire lliure de 
Castelló.
Va sobresortir l’actuació d’Ab-
dessamad Oukhelfen, que es 
classificava 2n. en 5.000 m.ll. 
amb 15’36”31, actuant fora de 
concurs per la seva condició 
d’atleta estranger.
Aleix Marín era 4t. en el salt 
de llargada amb 7,15 m., que-
dant-se a només 1 cm. de la 
medalla de Bronze.
Fc. Adrià Bertran era 6è en el 
llançament de javelina, amb 
un millor llançament de 53,80    
m.  Eduard Fábregas era 6è en 
el salt d’alçada, amb un millor 
intent de 1,91 m.
Guillem Carner era 9è a la 
final dels 1.500 m.ll., amb 
4’03”81 i amb 3’58”65 en la 
s/f. corresponent.  
Cristina Fernández era 11a en 
el llançament del disc, amb un 
millor intent de 31,27 m. 
Anna Asensi era 5a  en la 2as/f. 
dels 100 m.ll. , amb 12”39, que 
no li donaren l’accés a la final, 
assolint un registre de 12”31 
en la sèrie classificatòria cor-
responent. També era 3a en 
la 1a s/f. dels 200 m.ll., amb 
25”29, classificant-se per a la 
final, que no va poder dispu-
tar per problemes físics.

Ait Alibou, primer en 1.500 
m. al míting de Mataró

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Lah-
cen Ait Alibou va assolir una 
molt destacada 1a posició en 
els 1.500 m.ll. - Final B -, en la 
seva participació al 21è. Mee-
ting Ciutat de Mataró, que es 
va dur a terme conjuntament 
amb el Campionat de Catalu-
nya de Relleus per Clubs, amb 
la participació de destacats at-
letes catalans, estatals i inter-
nacionals, entre ells 10 atletes 
del CAI Petromiralles.
Van sobresortir  les actua-
cions de Lahcen Ait Alibou, 
guanyador en els 1.500 m.ll. 
- final B - amb marca perso-
nal de 3’51”72,  la 2a posició 
d’Ariadna Ramos en el salt de 
llargada fem.,  amb un millor 
intent de 5,71 m., i la 3a de 
Dasha Malevich en el salt d’al-
çada fem., amb marca perso-
nal de 1,71 m.
També en els 1.500 m.ll. masc., 
Abdessamad Oukhelfen era 5è 
a la final C amb 3’57”82,  Al-
bert Nogueras 12è a la final B, 
amb 3’58”32, seguit de Rafael 
Hompanera, 14è amb 4’03”35, 
i José D. Morales 7è a la Final 
D, amb 4’19”51. Josep Mª La-
gunas era 4t. en pes amb 10,94 
m. i 7è en disc, amb 38,33 m.
Naima Ait Alibou era 5a a la 
final C dels 800 m.ll. fem. amb 
2’19”53, i Guillem Carner 8è a 
la Final B dels 800 m.ll. masc., 
amb 2’00”00.  

MOTOR / LA VEU 

E s va celebrar al Circuit 
de Mora d’Ebre la sego-
na prova de Kàrting del 

campionat MdK Series a on 
participa el pilot igualadí del 
Moto Club Igualada, Arnau 
Tomàs en la categoria Cadet 
Rotax i que actualment ocupa 
la 2a posició de la general del 
Campionat. Aquesta cursa su-
posava per ell un nou repte, ja 

Arnau Tomàs guanya al 
kàrting Mora d’Ebre

que es disputava íntegrament 
de nit amb il·luminació artifi-
cial. El pilot es va mostrar fort 
i amb molt de ritme aconse-
guint fins i tot la Pole Position. 
Va signar una 1a posició en la 
primera cursa i una 2a en la 
segona, a menys de 0,5 segon 
del primer, donant-li així la 
victòria final.
La propera cursa del Campio-
nat català tindrà lloc els dies 8 
i 9 d’octubre a Juneda.

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
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



PATINATGE / LA VEU 

A quest dissabte, 9 de 
juliol, es va celebrar 
al XXI Festival de Pa-

tinatge Artístic organitzat pel 
CPA Piera. L’Artístic de l’IHC 
hi va ser convidat presentant 
el seu ball de grup titulat “ Ca-
baret” que van interpretar la 
majoria de patinadores de la 
secció, de les més petites fins 
les més grans, amb la coreo-
grafia ideada per l’entrenado-
ra Cristina Fernández. 
Aquest ball serà representat 
en altres Festivals i en aquelles 

La Penya Blaugrana 
acaba temporada

La secció de patinatge de l’IHC,  al 
Festival de Piera i campionat de BCN

presentacions que el  propi 
club consideri, per tal d’oferir-
ho a l’afició igualadina.
Per altra banda, també durant 
el cap de setmana es va dispu-
tar a Cardona el Campionat 
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de Barcelona Aleví, amb la pa-
tinadora igualadina Aina Ca-
nals, obtenint una meritòria 
17a posició, tenint en compte 
que és el seu primer any en 
Categories per edats.  

PÀDEL / LA VEU 

L es noies del Equip 
Subaru Femení A, ja es-
tan a Semis !!!.

Aquest cop es jugaven l’eli-
minatòria de quants de final 
contra el C.T. Piera. Es va ju-
gar aquest passat dissabte a les 
nostres instal·lacions amb una 
calor quasi insuportable.
En el primer partit, la Carla 
Gassó i la Marta Hidalgo, van
guanyar un partit que es va 
complicar força al segon set 
però que finalment va caure 
del nostre costat, contra Neus 
Bosch i Mar Gómez.

El Subaru femení de pàdel, 
a semifinals del PadelCat

En el segon partit, la Susanna 
Campo i la Mònica Odena, tot 
i lluitant molt, no van poder 
finalment guanyar un partit 
molt ben jugat per part de Ju-
dit Gustems i Irene Algarra,
D’aquesta forma les pieren-
ques deixaven momentàni-

ament l’eliminatòria empa-
tada. En el tercer i definitiu 
partit, l’Àntonia Pintó i l’Elia 
Soriano van guanyar un par-
tit també molt disputat, con-
tra Montse Pedrola i Cristina 
López, on la calor va ser pro-
tagonista. 

FUTBOL / LA VEU 

L a Penya Blaugrana 
Igualada ha acabat la 
temporada 2015-16 

una altra vegada amb bona 
nota. En l’anomenada etapa de 
transició, com a conseqüència 
de diverses baixes importants 
i noves altes a l’equip, no es 
partia com a favorit a causa 
del nivell d’altres rivals molt 
reforçats aquesta temporada. 
Però des d’un principi l’equip 
va saber competir i en la fase 
de lligueta es va classificar un 
any més per a jugar a la Pri-
mera Divisió amb els conjunts 
amb més nivell del campionat.
Una vegada acabada la fase de 
lligueta de classificació, a la 
Copa de la Lliga es va rebre la 
decepció més gran de la tem-
porada. La Penya va acabar eli-
minada a la primera ronda en 
un mal partit de tothom, una 
eliminació molt primerenca i 
no esperada pels membres de 
l’equip, que va servir com a lli-

çó per encarar amb més gana i 
energia el començament de la 
Primera Divisió.
Començada aquesta compe-
tició, La Penya va començar 
a jugar els millors partits de 
la temporada i des d’un co-
mençament va estar dins de 
les quatre primeres posici-
ons que donen accés a jugar 
els Play-offs pel títol de lliga. 
Llàstima que diverses lesions 
importants a final d’aquesta 
fase va fer que l’equip es va 
quedar just de forces, perdent 
els últims partits finalitzant en 
quarta posició la competició.
En la fase de Play-offs es va 
donar la sorpresa a semifinals, 
en un gran partit on es va eli-
minar al campió de la prime-
ra divisió amb un ajustat 2 a 
1, equip que encara no havia 
perdut cap partit en tota la 
temporada. Llavors va arribar 
l’esperada final que va acabar 
amb decepció amb resultat 
massa correctiu i molt inflat 
pels mèrits d’uns i altres en 
acabar perdent 7 a 2.

Dia 8 Octubre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre COLISEUM. 
Entrades a platea

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats “per 
raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit 
per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat d’aparentar no té 
mida, ni època, ni data de caducitat.

La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… La resta està per veure. 
Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

SCARAMOUCHE  TEATRE VICTÒRIA

Dia 22 d’octubre del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre VICTÒRIA. 
Entrades a platea
L ’any 1789, el poble de França es mor de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta situació, es 
comencen a plantejar una necessitat de canvi. La nostra història se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis.
René és un penques amb molt talent que viu en una companyia de teatre de Comedia de’ll Arte i és l’amant de Camila, una jove actriu d’una bellesa i sensualitat 
extraordinàries. Per altra banda, trobem a Louis que ha estat adoptat pel Marquès de l’Echalonne i que és un intel·lectual que s’encarrega de la biblioteca de 
Palau i viu enamorat d’Olympia (que és la promesa del Marquès).
Els personatges fan un viatge �ns a París on trobaran els seus destins: Olympia es casarà a Versalles amb el Marquès, la companyia ambulant presentarà el seu 
espectacle al teatre dels Italians i el poble aconseguirà la seva llibertat, igualtat i fraternitat quan prengui la Bastilla.
En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pam�ets revolucionaris i s’enfrontarà 
amb l’aristocràcia donant esperança a tothom.  Preu per persona: transport + entrada teatre + refrigeri  59 €  Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

LA CUBANA-GENTE BIEN  TEATRE COLISEUM



GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l club igualadí, va aca-
bar la temporada el 
passat 18 de juny amb 

la Gimnaestrada Ciutat d’Igua-
lada, però només passat Sant 
Joan va començar la pretem-
porada de conjunts i el campus 
d’estiu. Els grups federats van 
començar els entrenaments el 
27 de juny en sessió intensiva 
de dilluns a divendres.
D’altra banda, la mateixa set-
mana es va iniciar un any 

L’Igualada Club Gimnàstic 
prepara la temporada

Anna Noguera, campiona de Catalunya 
de triatló distància olímpica

més, el campus, bon moment 
perquè tots aquells nens i ne-
nes que vulguin fer un tastet 
d’aquest esport, puguin gaudir 
d’aquesta disciplina gimnàsti-
ca sense les pressions i nervis 
que comporta la temporada en 
competició.
El campus s’oferix en doble 
sessió horària, de dilluns a di-
jous, de 17 a 19h per a les més 
petites i de 19 a 21h per a les 
més grans. Sens dubte el club fa 
la roda a la temporada pràcti-
cament sense pausa.
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TRIATLÓ / LA VEU 

D iumenge 10 de juliol 
es va celebrar el cam-
pionat de Catalunya 

elit de triatló en distancia 
olímpica a la Vall del Cardener 
(Cardona). Els participants 
van fer 1500m de natació al 
pantà de Sant Ponç seguits 
de 40km de ciclisme i 10km 
de cursa a peu molt exigents. 
La prova va estar marcada per 
les altes temperatures que van 
patir tots els participants. 
Pel que fa al CAI triatló Petro-
miralles destacar l’excel·lent 
victòria d’Anna Noguera que 
va sortir en 3a posició de l’ai-
gua i va remuntar al tram de 
ciclisme i cursa  a peu aconse-
guint així la victòria absoluta 
i proclamant-se campiona de 
Catalunya.
La primera sortida va ser per 
als triatletes de la categoria 
elit que disputaven el Campi-
onat de Catalunya, en que el 
CERRR Igualada hi va ser re-
presentat per Oriol Marimon, 
que tot i sortir al grup capda-
vanter del sector de natació, 
un mal dia en bici i carrera a 
peu van fer que hagués de con-
formar-se en la 21ena posició, 
amb un temps de 2h11’45’’.
Pel que fa a la prova open, Jose 
Miguel Ternero va aconseguir 
la 46a posició absoluta i 11a 
del Campionat de Catalunya 
de Policies i Bombers amb un 
temps de 2h37’39’’.
Mentre que Gerard Franch 
finalitzava la prova en la 64a 
posició general amb 2h46’56’’.

Aquatló de Torredembarra
Dissabte 9 de juliol es va ce-
lebrar el tradicional aquat-
ló de Torredembarra, prova 

molt exigent sobre distàncies 
de 5km de cursa a peu per la 
platja, seguits de 2000 metres 
de natació i per finalitzar 5 km 
més de cursa a peu. Per part del 
CAI triatló Petromiralles molt 
bona actuació de tot l’equip 
que va aconseguir una molt 
bona 7ena posició per clubs, 
a més destacar la victòria en 
juvenils de Carlos Cervera en 
el seu debut i la 13ena posició 
absoluta de Carlos Fernandez. 
Els resultats individuals foren:
13è Carlos Fernandez
21è Carlos Cervera
48è Aleix Carbonell
61è Ramon Viladot

Ironman de Vitoria
Diumenge 10 de juliol es va 
celebrar el triatló de Vitoria 

en distàncies half i full Iron-
man. Per part del CAI triatló 
Petromiralles van participar 
tres representants que van ha-
ver de superar 3800 metres de 
natació, seguits de 180 km de 
ciclisme i per acabar 42 km de 
cursa a peu. La prova, a més de 
ser molt exigent per les pròpi-
es distàncies, va tenir l’afegit 
de les altes temperatures que 
van endurir-la encara molt 
més. Cal destacar el rècord del 
CAI i d’Igualada en distància 
Ironman que va aconseguir 
Hèctor Colom amb 9 hores 
i 23 minuts. A continuació 
també excel·lents resultats 
dels 2 debutants del CAI en 
aquesta distancia: Joan Riera 
amb 9hores i 45 minuts i Sergi 
Pujabet amb 10h i 14minuts.

 

TAE-KWONDO / LA VEU 

A lumnes del Taekwon-
do Gui d’Igualada 
s’han presentat a 

l’examen tècnic de cinturó 
negre, al pavelló poliesportiu 
de la Vall d’Hebron de Barce-
lona. Judith Fei, la més jove de 
la comarca de l’Anoia va obte-
nir el grau de Cinturó Negre 
2n Pum que equival a Cinturó 
Negre 2n Dan, se li convalida 
en complir els 16 anys. Alex 
Solomka, el nostre Campió  
d’Espanya, que a més de ser 
un bon competidor s’ha esfor-
çat per obtenir el 2n Dan. José 

Alumnes del Taekwondo 
Gui, a examen

Espejo, sempre sacrificant-se 
per ser millor tècnicament , 
va aconseguir el 2n Dan. Abel 
Fernández, l’alumne més ve-
terà del Taekwondo Gui, per 
la seva constància i voluntat 
va obtenir el 2n Dan.

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.



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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Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
EmailSORTEIG

de 2 DVD
del documental de la Vall del 

Madriu-Pera�ta-Claror  (Andorra)
d’Àlex Tena i Jaume Riba

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil

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 al Museu del Traginer 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 Museu del Traginer, així com les activitas 
publicitàries i campanyes promocionals que el Museu 
del Traginer 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)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu tindràs un 2x1 en 
entrades ensenyant el carnet de subscriptor

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

MÚSICA / LA VEU 

L a Companyia Elèctri·
ca Dharma va tancar a 
Igualada dissabte pas·

sat, 9 de juliol, la gira de cele·
bració del seu 40è aniversari, 
en un concert espectacle esce·
nificat conjuntament amb Els 
Comediants. Aquesta actuació 
posava el punt i final a l’Euro·
pean Balloon Festival, el certa·
men anual de globus aerostà·
tics, i servia d’obertura alhora 
pel festival musical Anòlia Es·
trella Damm que, aquest mes 
de juliol, aplegarà a la capital 
de l’Anoia algunes de les prin·
cipals formacions del país. Va 
ser un concert diferent, molt 
visual i teatral, amb personat·
ges i disfresses inesperats i, so·
bretot, amb la participació de 
nombroses colles i elements 
de la imatgeria festiva de la 
ciutat. S’hi van poder veure, 
entre altres, gegants, capgros·
sos, diables, grallers i trabucai·
res, que van contribuir a cons·
truir un experiència diferent, 
que va sorprendre el nombrós 
públic concentrat a l’Avingu·
da de Catalunya per acomia·
dar la Dharma. 

Aquesta setmana, l’Anòlia a 
la Fàbrica 
Aquesta setmana, de dijous a 
dissabte, arriba l’Anòlia a la 
Fàbrica, amb tres nits gratuïtes 
de concerts al pati de la Igua·
ladina Cotonera, on s’aplega·
ran grups capdavanters del 
panorama català i nous valors 
musicals d’Igualada. Ahir di·
jous dia 14, va actuar Enric 
Verdaguer, artista magnètic a 
mig camí del folk i del pop. 
Avui divendres 15, també a les 
22h, doble sessió de concert, 

amb l’igualadí Quico Tretze 
i amb Obeses. Tretze, músic i 
poeta, membre de formacions 
com Black Kiss Superstar, Lali 
Rondalla o Els Capítols d’una 
Història, ara s’ha llençat a 
l’aventura amb el seu primer 
disc en solitari, Perdut e amat. 
De la seva banda, Obeses, 
després d’Obesisme Il·lustrat 
(2011) i Zel (2013), ara pre·
senten Monstres i princeses, un 
disc desbordant en tots els as·
pectes, ja sigui el musical, amb 
el rock delirant per bandera, 
com el conceptual.
Finalment, dissabte dia 16, 
actuaran, primer Red Pèrill 
i El Col·lectiu Biònic i, tot 
seguit, El Niño de la Hipote·
ca i Los Ratones. Red Pèrill 
és l’alter ego de Marc Mateu, 
músic i compositor igualadí 
que ha acabat fent cançons i 
que, aquest 2016, ha tret el seu 
segon disc, Enemics de l’anar 
fent, una col·lecció de cançons 
on es barregen elements del 
soul i del funk amb referents 
més nostrats com Albert Pla, 
Guillamino o Adrià Puntí. Al·
hora és el primer disc en que 
es fa acompanyar d’El Col.lec·
tiu Biònic. 
De la seva banda, El Niño de 
la Hipoteca, Guiu Cortés, és 
un dels grans revolucionaris 
de la música no només perquè 
aposta per l’autoedició i rega·
la la seva música, sinó perquè 
fa anys que no edita un disc 
físic. Mentre guanya nou pú·
blic, l’aforament dels locals on 
toca pengen el cartell d’entra·
des exhaurides i encadena gira 
rere gira. Amb Los Ratones, 
la seva banda d’acompanya·
ment, salta als escenaris refor·
çant el vessant festiu i aportant 
contundència a la proposta.

La setmana vinent, l’Anòlia a 
la Sala
La propera setmana, al pati del 
Cercle Mercantil, serà el torn 
dels plats forts de l’Anòlia Es·
trella Damm. Dijous, 21 de ju·
liol, a les 22:30h, arribaran els 
Manel amb el seu darrer disc, 
Jo competeixo. 
El divendres, dia 22, a les 23h, 
doble sessió amb El Petit de 
Cal Eril i Albert Pla, i dissab·
te, dia 23, tancaran Animal i 
Oques Grasses. 
El diumenge, 24 de juliol, a 
les 19h, The Pinker Tones 
posaran la definitiva rúbrica 
a l’Anòlia 2016 amb un con·
cert familiar, també al jardins 
del Mercantil, en l’anomenada 
Anòlia Xics.
La informació del festival es 
pot trobar al web www.igua·
lada.cat i les entrades per als 
concerts de l’Anòlia a la Sala 
es poden adquirir anticipada·
ment a www.codetickets.com.

La Dharma i Comediants fan vibrar Igualada en l’arrencada del 
festival Anòlia, que aquesta setmana s’instal·la a la Cotonera

LLIBRES / LA VEU 

D emà dissabte, dia 16 
de juliol, a les 12 del 
migdia, tindrà lloc 

a la Capelleta de la Mare de 
Déu de Montserrat, ubica·
da al Passatge Capità Galí, 4 
d’Igualada, un Vermut Poè·
tic on es presentaran els lli·
bres Garbell. Tria d’emocions 
d’Alejandro Penalba Cuen·
ca, i Reflexions a plena llum 
de carrer, Marc Freixas amb 
il·lustracions d’Álbert Gà·

mez, i s’oferirà una lectura 
de poemes a càrrec dels seus 
autors, que actualment vi·
uen a la nostra ciutat. L’acte 
comptarà amb l’acompanya·
ment musical de Marc Mateu 
i és organitzat per Llegim…? 
Llibreria, dins el cicle d’actes 
culturals a la “capelleta del 
corraló”: un lloc tranquil, 
entranyable, privilegiat i 
fresc,  ideal per al gaudi intel·
lectual i emocional que ens 
aporta la poesia d’aquests 
dos autors. 

Vermut poètic a la Capelleta

El concert de cloenda de la gira dels 40 anys de la Dharma va obrir l’Anòlia 2016.
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MÚSICA / PEP TORT 

L a setmana passada 
vam anar de concert 
a l’Ateneu com tan-

tes altres vegades... però no 
era divendres. Era dijous. I 
no anàvem al teatre, sinó de 
descoberta d’un espai nou, el 
terrat.
Va ser una primera experi-
ència (i espero que no l’úni-
ca) en un lloc diferent, al 
capdamunt de la casa, no-
més amb el cel com a sostre, 
un lloc petit, contingut, aco-
llidor, tranquil i de compli-
citats diverses. Un lloc amb 
moltes possibilitats, totes de 
petit format, petites i acolli-
dores. Un lloc per viure’l a 

mitja veu.
Per tant, encertada del tot 
la decisió de començar amb 
l’actuació del duet format 
per Milton Salazar i La Ma-
ria Farrés, (amb l’acompa-
nyament del percussionista, 
Arnau Garcia, el baixista 
Biel Cunillera i la veu de Sí-
lvia Farrés). Un repertori de 
versions acústiques, veus 
ben conjuntades i un ritme 
alegre però íntim, contingut 
i lluminós, ple de complici-
tats i de aclucades d’ull.
Una nit diferent, amb molta 
màgia, respirant l’alè con-
tingut de la darrera llum del 
dia, amb bons amics i bona 
música...
Cal repetir! 

MÚSIQUES AL TERRAT

Un lloc per viure’l 
a mitja veu

 FOTO: CARME CUADRAS

HISTÒRIA / LA VEU 

E l 18 de juliol de 2006 un 
centenar de persones 
va omplir la Biblioteca 

Central d’Igualada per parti-
cipar a la presentació del llibre 
Viure en temps de guerra. Igua-
lada: 1936-1939. Era una data 
assenyalada: es complien els 
70 anys de l’inici de la guerra 
civil espanyola. Aquest volum 
recollia els testimonis i records 
de l’època d’una vintena de 
persones grans. Tots ells, així 
com els voluntaris que els van 
entrevistar per elaborar aquest 
llibre, van protagonitzar un 
emotiu acte de reconeixement 
públic que avui la Biblioteca 
vol recordar. Moltes d’aque-
lles persones ja no hi són, però 
les seves paraules van quedar 
recollides en aquest llibre que 
permet descobrir la història 
amb uns altres ulls. 
Viure en temps de guerra va ser 
un projecte impulsat per qua-
tre institucions: l’aleshores 
Institut Municipal de Cultura, 
l’Arxiu Comarcal d’Igualada, 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada i el Museu Comarcal de 
l’Anoia. La iniciativa es va 
emmarcar dins la Biblioteca 
de la Memòria, un arxiu que 
es conserva a la Biblioteca 

Central per a la cerca, conser-
vació i difusió dels testimonis 
orals. Precisament aquí és on 
es guarden totes les entrevistes 
i materials que van servir per 
elaborar el llibre. Les seves pà-
gines reflecteixen temes com 
el treball, la vida privada, els 
espais de convivència i lleure o 
l’educació durant aquells tres 
anys de conflicte bèl·lic. Aquell 
18 de juliol de 2006 també es 

La Biblioteca recorda els 10 anys del 
llibre “Viure en temps de guerra. 
Igualada: 1936-1939”

va inaugurar una exposició 
sobre el context històric i la 
vida quotidiana a la Igualada 
de la guerra civil.
Les persones que van cedir el 
seu testimoni per aquest va-
luós projecte, moltes de les 
quals ja no hi són, van ser: 
Joana Florensa, Carme Cor-
bella Pons, Pepita Claramunt 
Argelich, Maria Caballé, Fer-
ran Mir, Isabel Solà Diaz, 
Jaume Ribera Marimon, Cel-
doni Martí, Rosa Rosich Be-
renguer, Pere Palmés, Antoni 
Jorba Torner, Pilar Agramunt 
Sisquer, Carme Botines Prat, 
Josep M. Juncà, Joan Puigro-
don Ros, M. Carme Queraltó, 
Pepita Morera, Joan Udivert, 
Jaume Rosich i Pompeu Co-
tonat.

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 64Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

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

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars

Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

Restaurant

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

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

S ònia Martínez, usuària 
de la Biblioteca Central 
d’Igualada, és una de les 

guanyadores del concurs «No 
perdis el tren» 2016, promo-
gut per les biblioteques que, 
com la d’Igualada, formen 
part del projecte Turisme In-
formació. Aquests equipa-
ments, amb la col·laboració 
de Renfe, han ofert als usuaris 
l’oportunitat de participar en 
el sorteig de cinc bitllets d’In-
terrail de segona classe per a 
dues persones. Per participar 
només calia ser major d’edat, 
agafar una guia o revista de 
viatges en préstec i omplir una 

de les cent butlletes que oferia 
cadascuna de les biblioteques 
participants.
En aquesta vuitena edició del 
concurs han participat 753 
usuaris de la Xarxa de Biblio-
teques Municipals d’Igualada, 
Arenys de Mar, Berga, Cal-
des de Montbui, Cardedeu, 
La Garriga, Granollers, Moià, 
Puig-reig, Sabadell, Sant Celo-
ni, Taradell, Torelló, Vic, Vila-
franca i el Bibliobús Pedrafor-
ca.
Els guanyadors es van donar a 
conèixer el dijous 30 de juny 
en el marc de la programació 
de la «Viatgeteca 2016» que 
organitza la Biblioteca de Cal-
des de Montbui. 

Sònia Martínez guanya 
el concurs “No perdis el 
tren” de la Biblioteca

DANSA / LA VEU 

E l passat de 30 de juny 
va tenir lloc al Teatre 
Municipal l’Ateneu 

l’espectacle de dansa Mos-
tra’m Dansa organitzat per 
Espai d’Arts, escola de dansa. 
S’hi van veure coreografies in-
terpretades pels estudiants del  
Grau de Dansa, postgraduats i 
també l’actuació de  ballarines 
professionals. A la vetllada s’hi 
van representar vàries coreo-
grafies d’estil clàssic, com un 

fragment de Raymonda; ne-
oclàssic, com l’adaptació de 
Cinderella, i dansa contem-
porània, com un fragment de 
la coreografia Gold Dust Rush 
que es veurà properament al 
festival Grec de Barcelona.
El diumenge 3 de juliol Espai 
d’Arts, escola de dansa, va re-
presentar els treballs de Final 
de Curs 2015-2016 també al 
Teatre Municipal l’Ateneu. En 
aquesta ocasió van ballar més 
d’un centenar d’alumnes des 
de les etapes inicials de forma-

ció de dansa fins a estudiants 
de Grau de Dansa. Les coreo-
grafies van ser dels estils clàs-
sic, neoclàssic, dansa moderna 
i dansa contemporània.
Espai d’Arts, escola de dansa 
és un centre de formació in-
tegral en Dansa on s’impar-
teixen estudis autoritzats del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalu-
nya. Hi trobareu també cursos 
de sensibilització a partir de 3 
anys i cursos de formació lú-
dica per a totes les edats.

Mostra’m Dansa i Espai d’Arts

EXPOSICIONS / LA VEU 

E l passat dijous dia 7 
es va inaugurar a la 
seu de la Fotogràfica,  

plaça de la Creu, l’exposició 
“Dret a viure... refugiats sense 
refugi” d’Isabel Casas. A l’acte 
hi varen assistir un nombrós 
grup de persones així com 
també el regidor de cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada,  
Pere Camps, el president de 
l’Agrupació fotogràfica, Ra-
món Mascaró i la fotografa 

Carmel.la Planell.
Aquesta exposició restarà 
oberta fins el dia 31 de Juliol i 

Exposició a la Fotogràfica

es podrà visitar els divendres 
de 19 a 21 i els dissabtes i diu-
menges de 12 a 1 i de 19 a 21.

CINEMA / LA VEU 

E l Exorcista (1973) serà 
la propera pel·lícula 
de les sessions Cinema 

Total, dedicades a recuperar 
grans clàssics de la història del 
cinema en pantalla gran. Serà 
aquest proper diumenge 17 de 
juliol a les 22:00h als cinemes 
Mont-Àgora de Santa Margari-
da de Montbui on es projectarà 
aquest clàssic del cinema de ter-
ror. La projecció serà en versió 
original doblada al castellà i a 
la imponent pantalla de la sala 
gran dels cinemes de Mont-
bui per poder gaudir al mà-
xim de l’experiència de veure 
aquesta llegendària producció 
nord-americana.
Dirigida per William Friedkin, 
i interpretada per Linda Blair, 

Max von Sydow, Elen Burstyn 
i Jason Miller, El Exorcista és 
l’adaptació d’una novel·la de 
William Peter Blatty inspirada 
en un exorcisme real realitzat a 
Washington el 1949. 
Una cinta pionera i polèmica al 
mateix tremps, que va significar 
un punt d’inflexió en el gènere 
de terror dels anys 70. El Exor-
cista va marcar una tendència 
argumental i estilística gràcies 
a l’ús d’una sèrie de recursos i 
tècniques que encara s’utilitzen 
en el cinema actual. Cal desta-
car també l’impacte que va pro-
duir aquesta producció l’any 
de la seva estrena; un fenomen 
social i cultural que encara per-
dura en la memòria de molts 
espectadors. Probablement la 
pel·lícula de terror més popular 
de tots els temps.

“El Exorcista” als Cinemes 
Mont-Àgora de Montbui

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 

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-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



Parròquia 
de Sant 
Magí de 
Rocamora

Organitza: Patrocinen: Col·laboren:

Reserva d’entrades a :

Santuari de Sant Magí 
de la Brufaganya

juny | juliol|agost |
setembre  de  2016

www.brufaganya.cat

Nits Musicals
a la a Brufagany

Entrades 
i abonaments

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 Marta Mathéu: 15€
o Coral Mixta d’Igualada: 15€
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TEATRE / C. MUNTANER 

A vui divendres co-
mença la Festa Ma-
jor a ca n’Aguilera i 

de quina millor manera, tal 
i com ens tenen acostumats, 
que amb teatre.
A les 10 de la nit al “Teatre 
del jardí”, el Grup de Teatre 
de Ca n’Aguilera presenta 
una comèdia amb dos actes 
original d’Agnès Jaoui i  Je-
an-Pierre Bacri i amb la tra-
ducció d’Alejandra Herranz i 
Pau Durà, Un aire de família.
Amb un repartiment de luxe 
també en teatre amateur:
Tomas (Joan Palà), Bet (Nú-
ria Almirall), Quim (Santi 
Sagrera), La mare (Montse 
Mora), Jordi (Marc Picart) i 
Elisenda (Mercè Vaquero). 

Regidores: Marta Peracaula, 
Ma Carme Picart i Marina 
Torres
Llum i So: Xavier i Pere Pi-
cart
Direcció: Ricard Picart
La mare i dos fills casats. A 
en Jordi li han anat bé les 
coses, a en Quim no tant. 
També apareix la Bet, la filla, 
una soltera ferotge. Tots ells 
conviuen d’una manera cor-
dial des de fa molt de temps. 
Aquesta nit es veuen amb 
motiu de la reunió setmanal 
dels divendres en el bar- res-
taurant del Quim, i les coses 
no estan anant tan bé com 
haurien d’anar i quan el To-
màs, el cambrer, es posa pel 
mig de les històries famili-
ars, l’aparent alegria inicial 
es converteix en un seguit 

d’embolics o venjances en 
tota regla. 
Aquesta comèdia es va estre-
nar al teatre Romea de Bar-
celona també amb un repar-
timent de luxe evidentment 
professional, on un dels 
grans actors era el pierenc 
Jacob Torres. 
Un Aire de Família és una 
comèdia  agredolça, és a dir 
fan riure les coses que hau-
rien de fer plorar, per tant si 
voleu riure una bona estona 
no us perdeu aquesta obra de 
teatre  avui a Ca n’Aguilera.

“Un aire de família”, Teatre a 
Ca n’Aguilera per festa major

PINTURA / LA VEU 

M útua Igualadina 
convoca el IV Cer-
tamen de pintura 

amb l’ànim d’impulsar l’ac-
tivitat cultural artística de 
l’Anoia.
Hi podran participar tots els 

artistes d’Igualada i comarca 
que hagin complert els 18 anys 
i tant el tema com la tècnica a 
utilitzar seran de lliure elecció.
Hi haurà un primer premi de 
800 euros, un segon de 400 
euros, un tercer de 200 euros 
i tres accèssits en xecs per un 
valor de 100 euros en materi-

al de pintura de Pèl&Ploma, 
Drogueria Riba i Pintures Ra-
lli.
L’entrega i recepció de les 
obres es realitzarà de l’1 al 
9 de setembre de 2016 i el 
certament es regirà per les 
bases que podreu trobar a: 
www.lamutua.net

Mútua Igualadina convoca 
el IV Certamen de Pintura

El Grup Teatral de Ca 
n’Aguilera presenta 

aquesta obra amb un 
repartiment de luxe

DANSA / LA VEU 

E l passat dissabte 2 de 
juliol, l’Estudi de dansa 
i expressió dell’ARTE 

va presentar, al teatre Ateneu 
la seva 39a Mostra de dansa 
i arts escèniques sota el títol 
Dues històries i tres records.
Obrien amb una Festa al bosc 
diminut, plena de fantasia, co-
lor, màgia on, des de les fades 
més clàssiques, amb uns ves-
tits realment espectaculars, a 
les cuquetes de llum més pe-
tites i divertides, passant pels 
follets cuiners, les campànu-
les, les nimfes... compartien el 
mateix espai interactuant en-
tre sí i gaudint junts de la vet-
llada creant un conjunt càlid i 
líric, coral i bucòlic que ens va 
transportar a un paisatge de 
somni.
Del caos controlat del la Fes-
ta vam viatjar a la Cal·ligrafia 
del minimalisme japonès. Una 

part per posar l’ànima en pau. 
L’escenografia, el vestuari, els 
complements, les coreografi-
es, els ballarins, les músiques, 
la il.luminació... tot estava en 
perfecta harmonia. Sincronia 
zen a la seva justa mesura. Re-
alment molt bonic.
I, per acabar, ens van transpor-
tar amb tres grans referents 
històrics que tots coneixem; 
Marilyn Monroe, Elvis Presley 
i Michael Jackson. 1 Reina i 2 
Reis esclataven d’energia sobre 
l’escenari amb un potentíssim 
jazz i claqué que ens van ar-
rencar els aplaudiments i els 
crits més viscerals entre el pú-
blic assistent.
En resum, un espectacle glo-
bal, un segell inconfusible, un 
gust sublim.
Felicitats a tots, absolutament 
a tots els que feu possible que, 
any rere any, ens enamorem 
una mica més de la dansa.
L’any que ve....40!!!

39a Mostra de dansa 
dell’Arte
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MÚSICA / LA VEU 

E l passat dijous dia 30 de 
juny la Companyia En·
foc Musical, amb la col·

laboració de la Coral de San·
ta Maria d’Igualada va oferir 
a l’auditori de la Biblioteca 
Central l’espectacle Òpera se-
creta, amb l’objectiu d’apro·
par al gran públic les grans 
partitures líriques. La vetllada 
·notablement concorreguda· 
era organitzada amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
la Biblioteca Central. El regi·
dor de cultura Pere Camps, en 
una originalíssima presenta·
ció, va comentar que un dels 
propòsits del seu departament 
era treballar per incentivar la 
cultura ciutadana.

La síntesi de l’obra la prota·
gonitzaren una parella de tre·
balladors ·encarnats pel tenor 
Joan Martínez·Colàs i la so·
prano Laia Camps Farrés· que 
recollint l’atrezzo d’una ante·
rior representació, evoquen 
d’una manera distesa i entre·
tinguda a partir dels elements 
que troben en escena, les àries 
i duos de conegudes òperes. 
Així poguérem escoltar amb 
gust i bona traça, fragments 
tan populars com La dona e 
mobile, Quando me’n vo, Una 
furtiva lagrima, Vesti la giub-
ba, Lascia chio pianga, E luce-
van, O mio babbino, Nessum 
norma, Papageno, Papagena, 
La ci darem la mano. Afe·
giu·hi el conegut Panis angeli-
cus de Cesar Franck i Ave Ma-

ria de Franz Schubert, amb 
l’acompanyament al piano 
de Mònika Lao (que també 

“Òpera secreta” un espectacle que va complaure i sorprendre 
agradablement al públic

s’encarregà de l’ambientació 
audiovisual).
Els solistes comptaren amb 

el coixí de la Coral de Santa 
Maria, en els cors de les peces 
operístiques Casta Diva, Nes-
sum Norma, Libiamo ne’lieti 
calici i Va pensiero. El públic 
va agrair amb càlids aplaudi·
ments les diferents interven·
cions i fins i tot, a invitació 
dels actuants s’afegí acciden·
talment en alguns cants del 
repertori. 
Per cloure el programa, solis·
tes i coral oferiren Les set cam-
bres, estrena d’una obra d’es·
til innovador i avantguardista 
del mateix Joan Martínez·Co·
làs, director de l’espectacle 
operístic, dedicada a santa 
Teresa de Jesús, amb una sò·
bria interpretació i novedosos 
efectes gestuals. A la sortida hi 
hagué cava per a tothom.

Els solistes i la Coral de Santa Maria en l’actuació que va cloure 
l’espectacle / JOAN TALAVERA

LLENGUA /C. PLANELL 

A propòsit del Corre·
llengua d’enguany, 
aquest 15 de juliol, 

a les 7 del vespre, se celebra·
rà un Acte d’Homenatge a la 
Montserrat Roig, a la Biblio·
teca Mont·Àgora; que corre·
rà a càrrec de la periodista i 
documentalista Neus Ràfols, i 
comptarà també amb la meva 
intervenció, com a filòloga 
i historiadora, i testimonial 
hereva del seu llegat literari i 
ideològic. 

Perfil personal de la Mont-
serrat Roig  i Francitorra 
Montserrat Roig  i Francitor·
ra neix a Barcelona el juny de 
1946. Filla de Tomàs Roig i 
d’Albina Francitorra, i sisena 
de set germans. Amb residèn·
cia al cor de l’Eixample, un 
barri que mai no abandonarà; 
es cria en el sí d’un ambient 
intel·lectual, vinculat al món 
artístic. De primer, estudia 
fins els 14 anys al Col.legi de  
la Divina Pastora, del carrer 
Bailén; i, després continua a 
l’Institut Montserrat. Aquí 
s’inicia en l’escriptura i obté, 
amb un poema dedicat a la 
Moreneta, el seu primer premi 
literari. Aviat manifesta inqui·
etuds literàries i artístiques, i 
als 15 anys accedeix a l’Escola 
d’Art Dramàtic d’Adrià Gual, 
institució que a part de mar·

car·la profundament, la vin·
cula a l’ideari esquerrà proper 
a Maria Aurèlia Capmany i a 
Pilar Aymerich; amigues de 
per vida.
Uns assaigs engrescadors 
l’aboquen a reeixides esceni·
ficacions d’obres de Ricard 
Salvat. Ara bé, sense recloure’s 
en el món del teatre, comença 
la carrera de Lletres a la  Uni·
versitat de Barcelona, al 1963; 
espai on es compromet amb 
l’ideari marxista antifran·
quista. El 1966 es casa amb 
l’Albert Puigdomènech, mi·
litant del PSUC, partit al que 
també s’hi afilia; i, a dos anys 
de la revolta del Maig francès, 
es compromet amb el sector 
estudiantil per a esdevenir una 
gran activista de “La Caputxi·
nada”. Amb una qualificada 
llicenciatura i un fructuós ba·
gatge teatral, entra de redacto·
ra a la Gran Enciclopèdia Ca·
talana, a  mitjan  1968, alhora 
que s’estrena en el periodisme, 
al Tele·Exprés i a Serra d’Or. 
Un bon recull d’articles i re·
portatges li són premiats a 
tombants del 69, tot coincidint 
amb la sobrada satisfacció pel 
seu estat d’embaràs. El 1970, 
un nen, en Roger, li permet de 
descobrir l’experiència d’una 
maternitat no gens mitificada, 
que es proposa compaginar 
amb l’ofici d’escriptora i amb 
els estudis de doctorat, en un 
moment difícil que acaba en 

una separació matrimonial. I, 
amb motiu d’una tancada al 
monestir de Montserrat, en 
contestació al Procés de Bur·
gos, s’assabenta que ha gua·
nyat el premi Víctor Català 
per l’obra “Molta roba i poc 
sabó...”, el seu primer llibre. 
Ara, a la seva labor periodís·
tica, s’hi sumaran col·labora·
cions  a L’Avenç, Els Marges, 
Destino, Cuadernos para el 
diálogo, Triunfo i Vindicación 
Feminista.
El 1972 publica la seva prime·
ra novel·la  “Ramona adéu!”, 
un a obra en clau biogràfica 
de la seva condició de dona 
i de catalana. I a propòsit del 
seu esperit combatiu contra 
tota injustícia, al costat d’al·
tres intel·lectuals, participa 
d’unes interessants vivències 
en respirar altres signes polí·
tics d’algunes capitals euro·
pees. En aquest període esta·
bleix una llarga relació amb 
Joaquim Sempere, al costat 
de qui, tot i participar en un 
programa televisiu de difusió 
cultural, viu amb il·lusió l’es·
perança del seu segon fill, en 
Jordi; nascut el 1975. 
Tanmateix, a més del com·
promís maternal, amb una 
criatura de poc més d’un 
any i una altra de no més de 
cinc, s’implica plenament en 
les accions reivindicatives de 
les I Jornades Catalanes de la 
Dona i de la Diada de l’11 de 

Setembre del 76, a Sant Boi. 
El premi Sant Jordi, amb “El 
temps de les cireres”, i la pu·
blicació de la seva obra més 
testimonial, “Els catalans als 
camps nazis”, li confereixen 
el distintiu d’escriptora  in·
ternacional. Després, inau·
gurat el període de transició 
democràtica, les coses s’en·
devinaven menys tremendes 
i, a més d’educar els seus fills, 
estrena un programa televisiu 
d’entrevistes, “Personatges”, 
que seguit de les entregues 
dels seus “Retrats paral·lels”, la 
converteixen en hereva d’al·
gunes de les memòries més 
vives del seu temps.
El 1980, a l’aleshores Lenin·
grad hi realitza una profito·
sa estada convidada per una 
editorial moscovita. A l’any 

següent, en tant que periodis·
ta, viatja i entrevista a diver·
ses personalitats mexicanes 
i cubanes. “L’hora violeta” i 
“L’òpera quotidiana”, a més 
del premi atorgat per Òm·
nium Cultural al seu progra·
ma televisiu “Líders”, i les se·
ves columnes a “El Periódico”, 
són la resposta rellevant a un 
curt període de productivitat 
casolana. Al cap d’un temps, 
alterna classes de Llengua i 
Literatura per universitats es·
trangeres amb la direcció, el 
1986, d’una nova sèrie televi·
siva; mentre que prepara tam·
bé, amb Xavier Miserachs, la 
publicació de “Barcelona a vol 
d’ocell”. Entre 1988 i  1990 vi·
atja per terres americanes per 
a impartir cursos de Creació 
literària a la Universitat d’Ari·
zona, essent sobradament 
reconeguda. Quatre mesos 
manquen per a passar pàgina 
a un activíssim 1990, en què 
li és diagnosticat un càncer de 
pit. Aquesta terrible batzegada 
només és capaç d’afrontar·la 
amb la paraula escrita; una 
vocació que es paralitza el 10 
de novembre de 1991, als 45 
anys. I, l’última col·laboració 
habitual fins pocs dies abans 
de la seva mort, constituirà el 
preuat llegat del seu memo·
rial; recopilat pòstumament 
en: “Un pensament de sal, un 
pessic de pebre”, al 1992.

Avui d’acte d’homenatge a Montserrat Roig 
a la biblioteca Mont-Àgora



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

L’evolució urbana del Passeig de les Cabres (4a part)

Oficines bancàries, segle XX

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més
El portal de Gràcia o de la Font Major.

E n aquell entorn emmurallat, consolidat com a 
un inequívoc camí de ronda que, a l’actualitat,  
ocupa el Passeig de les Cabres, un altre dels es-

pais fortificats que servien de línia divisòria entre el re-
cinte urbà i els terrenys que conformaven la ribera del 
riu Anoia i el Barri de El Rec, és el Portal de Gràcia o 
de la Font Major. Aquesta porta d’entrada, que data del 
segle XV, era un més dels set portals que tenia la Vila 
d’Igualada; i, de la mateixa manera que el ja esmentat 
Portal d’en Vives presenta una disposició arquitectòni-
ca d’arc ogival, que es fa visible en un primer plànol des 
del passeig estant i un altre arc, adovellat, que tan sols 
s’observa des dels peus del portal. Als seus respectius 
laterals, unes inscripcions: la de la dreta, fa referència al 
Portal de la Font Major -una de les comptades fonts que 
tenia Igualada- i, la de l’esquerra fa honor a la Verge de 
Gràcia, amb una bonica majòlica (ceràmica amb acabat 
vidriós) feta per J. Gibernau i M. Llacuna.
Una mirada atenta a aquesta sòlida i harmoniosa es-
tructura permet de visionar l’accés a la Capelleta de-
dicada a la Verge de Gràcia. Afortunadament el portal 
i aquesta capelleta han romàs gairebé intocables fins a 
l’actualitat, des dels mateixos dies de la construcció de 
les muralles. Quant a la Capelleta de la Verge de Gràcia, 
que és una propietat privada i que es deixa veure des de 
la plaça de Sant Miquel, aquesta descobreix des de fora 
un discret campanar alhora que en el seu interior guar-
da una discreta volta de creueria i un generós retaule 
amb una bella representació de la Verge. 
Si bé aquests portals estan plens d’història, també val la 
pena de fer un esment especial al fet que, abans, al llarg 
de tot el Passeig de Les Cabres la gent hi acostumava 
a passejar tot i considerar-los els “afores” de la ciutat; 
això no obstant, era especialment en dies festius, quan 
aquests indrets guanyaven una significativa importàn-
cia, ja que es convertien en el punt de trobada per als 
tractants del ramat de proximitat i la gent que traginava 
amb el bestiar.    

H o eren les del “Banco Cen-
tral”, ubicades en el núme-
ro dos de la rambla de Sant 

Isidre, on abans fou Banc de Terrassa. 
Conservaven, encara, l’estructura de 
l’Hostal Rovira, que en l’antigor existí, 
també, en aquell mateix lloc.
Foren enderrocades el 1993, aixe-
cant-se en el seu lloc, un altre habitat-
ge a cura del BCH, essent actualment 
ocupat pel Banc de Santander.
Eren els temps de màquines d’escriu-
re, de paper carbó i llapis copiatius 
per fer duplicats; temps de lletres de 
canvi i protestos notarials, de retallar 
cupons, de “botones” i cobradors uni-

formats. 33 empleats que foren dirigits 
per: Lluís Castellví, Riba Roca, Josep 
Bronsoms, Pere Marimon i Antoni Ri-
bera.  Aquelles instal·lacions foren sig-
ne d’una època ja pretèrita del negoci 
bancari, propi del segle passat.
Llavors no tenien  ordinadors, fotoco-
piadores, mòbils, caixers automàtics, 
ni màquines comptadores de bitllets... 
La manca de tecnologia era suplerta 
per una atenció al client més persona-
litzada.
La fotografia de l’interior del “Banco 
Central”, és de l’arxiu de Joan Tomàs, 
que hi havia treballat.  
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Des del passeig Perspectiva des de la plaça
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DIVENDRES 15

ANÒLIA
Igualada 
Anòlia a la fàbrica. Actuació de Quico 
Tretze + Obeses.
(pop d’autor + pop-rock català)
Divendres a les 10 del vespre al pati de 
la Igualadina Cotonera.

MÚSICA
Piera 
Concert dins el cicle ‘A l’estiu música en 
viu’, amb l’actuació de les Sommeliers, 
un grup de cinc noies que interpreten la 
música clàssica d’una manera diferent.
Divendres a 2/4 de 10 del vespre a la 
plaça del Peix.

XERRADA
Sta. Margarida de Montbui 
Xerrada entorn a la figura de Montserrat 
Roig. A càrrec de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Mont-Àgora.

MÚSICA
Capellades 
Festa Fes-te Jove KP a la piscina.
Divendres a partir de la mitjanit a la 
Piscina Blava.

MÚSICA
Calaf 
Dins el marc “Una nit de divendres” ac-
tuació de Vent endins.
Divendres a les 10 del vespre al pati del 
Casal de Calaf.

DISSABTE 16

ANÒLIA
Igualada 
 Anòlia a la fàbrica. Concert de Red Pèrill 
i el col·lectiu biònic + El niño de la hipo-
teca y los ratones.
(Soul eclèctic d’autor + rockfolkpunk 
d’autor)
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al pati de 
la Igualadina Cotonera.

PATITROBADA
Igualada 
Nova edició de la Patitrobada. Si vens, tro-
baràs jocs de taula per a totes les edats i 
podràs compartir una estona agradable.
Dissabte a partir de les 10 del matí i fins 
les 9 del vespre a l’Ateneu Igualadí.

POESIA
Igualada 
Vermut poètic amb presentacions literàri-
es i lectura de poemes.
Dissabte a les 12 del migdia a la capelle-
ta de la Mare de Déu de Montserrat.

MÚSICA
La Pobla de Claramunt 
Anoia Folk, festival de música tradicional. 
Concert amb Joan Rovira, Miquel del 
Roig i Toni Xuclà.
Dissabte a partir de les 7 de la tarda al 
Castell de Claramunt.

TALLER
Castellolí 
“Traiem tot el suc a la fruita”. Farem sucs 
100% naturals i després els convertiren en 
gelats.
Dissabte a 2/4 de 12 a la piscina Les 
Passeres.

MÚSICA
L’Espelt 
2a Nit d’estiu. Concert amb Peter Coates. 
Mojitos a la fresca i kareoke.
Dissabte a partir de les 9 del vespre a la 
plaça del centre de l’Espelt.

TALLER
Vilanova del Camí 
Taller per a mares i pares sobre la gestió 
del temps a l’estiu. A càrrec de Iolan-
da Panisel.lo, psicòloga clínica, coach i 
formadora.
Dissabte a les 11 del matí al centre obert 
El Cireret.

FESTA
Capellades 
Mostra de gintònics, còctels i molt de 
swing i la Nit del Pinxo.
Dissabte a les 9 del vespre al pati de la 
Lliga.

DIUMENGE 17

DANSA
Igualada 
XI Final de Curs de L’Escola de Dansa Ori-
ental Luna Mora
Recull dels treballs realitzats a l’Escola du-
rant aquest curs
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Capellades 
Concert del Cor Jove Harmònics
Diumenge a les 8 del vespre al pati de la 
Lliga.

DIMARTS 19

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.
Dimarts a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

XERRADA
El Bruc 
La prevenció de relacions abusives a càrrec 
de la Fundació Vicki Bernadet.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la sala de 
plens de Can Casas.

DIMECRES 20

CINEMA
Igualada 
Barrufacinema d’estiu. Projecció de la pel.
lícula “Inside out” Els sentiments Alegria 
i Tristesa, que són dins la Riley, una noia 
que els viu intensament, emprenen una 
aventura.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

CINEMA
Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Nobody wants 
the night” en versió original subtitulada.
Dimecres a 2/4 d’11 de la nit al pati de la 
Igualadina Cotonera.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 
Contes d’amics.  Hora del conte + taller. 
A càrrec d’Ingrid Domingo.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

LITERATURA
El Bruc 
Presentació i lectura de l’obra de Jaume 
Coll Mariné, poeta i músic català. Ha pu-
blicat “Quanta aigua clara als ulls de la 
veïna” i és baixista del grup Obeses.
Dimecres a les 12 del migdia a Can Ser-
rat.

CINEMA A LA FRESCA
Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Spotlight”.
Dimecres a les 10 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

SARDANES A LA FRESCA
Calaf 
Cada dimecres d’estiu, ballada de sarda-
nes
Dimecres a 2/4 de 10 del vespre a la 
plaça Barcelona, 92.

DIJOUS 21

ANÒLIA
Igualada 
Anòlia a la Sala. Actuació de Manel. 
Concert que enceta el cicle de La Sala.
Dijous a 2/4 d’11 als jardins de La Sala.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Sta. Margarida de Montbui 
Presentació del llibre “El tiempo del 
negro”, de Mireia Rubio Molín. Una 
novel·la que ha vist la llum gràcies a un 
projecte comunitari. Presentació a càrrec 
d’Ana Uroz.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Agora.

INTIMITATS
L’exposició explora una de les eta-
pes més revolucionàries de la his-
tòria de la roba íntima, que ha pa-
tit profunds canvis al ritme de les 
transformacions socials,.
Del 8 de juliol al 25 de setembre 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 
capella de Giotto, on la volta sen-
cera i el fons dels frescos són tan 
blaus...
Del 30 d’abril al 17 de juliol al Mu-
seu 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 fusionat 
per construir una tercera realitat,  
utilitzant l’atzar i la màgia de les no-
ves tecnologies.
Fins el mes de juliol a la sala d’expo-
sicions de la Tossa de Montbui.

MUNTANYES I PAISAT-
GES DEL MÓN
Carles Olivella i Viguer
Caminant infatigable, ha voltat per 
mig món i n’ha capturat l’essència 

amb el seu objectiu.
 Del 19 de juliol al 9 de setembre al 
Punt de Lectors de la Biblioteca Cen-
tral.

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 vestí-
bul de la Biblioteca Central.

QUATRE REFLEXIONS 
LUL·LIANES
Fotografies de Teresa Gironés, Car-
me Ollé, Manel Simon i Ei Point.
Un grup de fotògrafs de l’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya se suma a 
la commemoració de l’any Llull
 Del 29 de juny al 15 de juliol a la sala 

d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral

EL MÓN DEL BABA’S
Sara Cuadros
Un alegre festival de llum i color, 
plasmat artísticament a cops de 
pinzell sobre quadres de tela i al-
tres materials.
 De l’1 al 24 de juliol a al Sala Mu-
nicipal d’Exposicions d’Igualada.

VINT ANYS VOLANT
A través de l’evolució de la imatge grà-
fica es pot veure com l’esdeveniment 
ha anat creixent any rere any fins a 
consolidar-se com un festival de glo-
bus aerostàtics de referència al sud 
d’Europa.
 Del 6 al 10 de juliol a la sala d’ex-
posicions l’Empremta de Gràfiques 
Vilanova.

EXPOSICIONS
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Ice Age, lliurament cinquè
Estrena a Montbui  •  Ice Age: El gran cataclismo

RAMON ROBERT /  

G ràcies a companyies produc-
tores com Disney, Pixar o Blue 
Sky Studios, el cinema d’ani-

mació nord-americà està vivint una 
segona Edat d’Or, comparable a aque-
lla època en què Disney va estrenar 
successivament pel.lícules com Blan-
caneus, Dumbo, Pinocchio o Fantasia. 
Una de les sorpreses més satisfactòries 
que ens ha donat el cinema d’animació 
en els darrers va ser proporcionada per 
una pel·lícula feta als Blue Sky Studios, 
que va distribuir internacionalment la 
Fox a l’estiu de 2002: Ice Age / La edad 
de hielo. Plena d’inventiva i d’humor, 
aquella molt refrescant animació digi-
tal va complaure a públics de totes les 
edats, assolint alts taquillatges i grans 
vendes de DVD arreu del planeta. Ca-

torze anys més tard ens arriba el cin-
què lliurament de l’exitosa sèrie Ice 
Age. Porta el títol d’Ice Age: El gran 
cataclismo. Novament, se’ns proposa 
una nova visita a la Prehistòria tot 
seguint les aventures i peripècies de 
tres amistosos animals: Manny, Sid i 
Eddie, als qui cal ajuntar el volunta-
riós Scratt, l’esquirol més divertit de 
tota la història del cinema. 
Realitzada per Mike Thurmeier i 
Galen T. Chu, Ice Age: El gran cata-
clismo reprèn la obsessiva recerca 
de glans per part de Scratt, el qual 
acabarà provocant un accident: que 
un asteroide es dirigeixi a la Terra, 
amenaçant amb acabar amb l’Edat 
de Gel. Sid, Manny, Diego i els altres 
membres de la colla  intentaran im-
pedir-ho per tots els mitjans. 

El perill dels diners
Estrena a Montbui  •  Money Monster

RAMON ROBERT /  

L ’actriu Jodie Foster s’ha posat 
darrere la càmera per rodar 
Money Monster, una mena de 

thriller amb components dramàtics i 
vocació de denúncia contra el capita-
lisme. L’argument central es concentra 
en el personatge de Lee Gates (George 
Clooney), un famós presentador de te-

levisió,que  és també un dels principals 
gurus de Wall Street. Però quan el jove 
Kyle Budwell (Jack O’Connell), seguint 
els seus consells, perd tots els diners de 
la seva família, decideix segrestar Ga-
tes durant l’emissió en directe del seu 
programa. Una de les realitzadores del 
programa de Gates, interpretada per 
Julia Roberts, intentarà trobar una so-
lució a l’imprevist i violent incident.

   Presentada fora de concurs en el darrer 
Festival de Cannes, Money Monster és 
una d’aquelles pel.lícules que atrapen 
pel que tenen d’intriga, per la tensió 
que proporcionen i pel entretingudes 
que resulten. De fet, Jodie Foster ha fet 
un bon treball de direcció, ben recol-
zada per un grup de notables actors. 
De tot plegat en surt un emotiu relat 
sobre els soterranis foscos dels diners i 
de l’economia globalitzada.

Una plàcida pel.lícula
A Tous  •  Un doctor en la campiña

RAMON ROBERT /  

E l cinema francès manté un bon 
nivell. Per sobre de la mitja ens 
arriba Un doctor en la campiña, 

una mena de comèdia dramàtica so-
bre un metge rural. Aquest és el doctor 
Jean Pierre, un home afable  amb el 
tracte amb la gent. Totes les persones 
que viuen en aquesta zona rural poden 
comptar amb Jean-Pierre, el seu met-
ge. Ell els escolta, els ausculta, els cura 
i els tranquil·litza a qualsevol hora del 
dia i de la nit, els set dies de la setma-
na. Però el bon doctor emmalalteix, i 
llavors accepta l’arribada de Natha-
lie, acabada d’arribar de la seva feina 
d’hospital, perquè l’ajudi.

     Realitzada per Thomas Lilti, Un doctor 
en la campiña va obtenir un gran èxit 
de públic a França, amb més de milió 

i mig d’espectadors. Destaca el seu to 
serè, un mesurat caire humanista, cer-
ta ironia (sobre la vida i la mort) i el 
bon treball dels actors.

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)



SI DIOS QUIERE 
Itàlia. Comèdia. D´ Edoardo Maria Falcone. Amb Marc 
Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante, Ilaria Spa-
da.
Tommaso, un cardiòleg de prestigi, és un home de fermes 
creences atees i liberals. Està casat i té dos fills. Un d’ells, 
Andrea, prometedor estudiant de medicina, revoluciona a 
la família quan els anuncia que vol fer-se capellà.

BUSCANDO A DORY
Estats Units. Animació. D´Andrew Stanton i Angus McLa-
ne.
Dory, la simpàtica peix blau amb seriosos problemes de me-
mòria és la protagonista d’aquesta nova aventura a l’oceà. 
Sobtadament, a Dory li arriben a la memòria records de la 
seva infantesa a Califòrnia. A partir d’aquesta pista sobre els 
seus orígens, la oblidadissa peix blau decidirà emprendre un 
viatge a la recerca de la seva família.  Però la curta memòria 
de Dory no facilitarà molt la recerca...

UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA

França. Drama rural. De Thomas Lilti. Amb François 
Cluzet, Marianne Denicourt, Patrick Descamps.  

Totes les persones que viuen en aquesta zona rural poden 
comptar amb Jean-Pierre, el metge que els ausculta, els cura 
i els tranquil·litza a qualsevol hora del dia, els set dies de 
la setmana. Malalt, el doctor accepta l’arribada de Nathalie, 
acabada d’arribar de la seva feina d’hospital, perquè l’ajudi. 
Però, com s’ho farà ella per adaptar-se a aquesta nova vida 
rural?.

MI AMIGO EL GIGANTE
Estats Units. Fantasia. D´Steven Spielberg. Amb Mark 
Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton
Adaptació del conte de Roald Dahl sobre una nena que 
uneix forces amb la Reina d’Anglaterra i amb un gegant bo-
nàs, conegut com el BFG, per aturar una invasió de malvats 
gegants que es preparen per menjar-se a tots els nens del 
país 

ICE AGE: EL GRAN CATACLISMO
Estats Units. Animació. De Mike Thurmeier i Galen T. Chu.
Cinquè lliurament de la saga. La obsessiva recerca de glans per 
part de Scrat acaba provocant un accident: que un asteroide es 
dirigeixi a la Terra, amenaçant amb acabar amb l’Edat de Gel. 
Sid, Manny, Diego i els altres membres del ramat intentaran 
impedir-ho per tots els mitjans.

INDEPENDENCE DAY
Estats Units. Ciència-ficció. De Roland Emmerich. Amb Liam 
Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe. 
Utilitzant tecnologia obtinguda dels extraterrestres 20 anys en-
rere, les nacions de la Terra, que temen el retorn dels invasors, 
han col·laborat en l’elaboració d’un programa de defensa per 
protegir el planeta. Però no és segur que aquest programa ser-
veixi per fer front als avançats i inaudits recursos dels atacants. 
Aquests tornen!.. 

MONEY MONSTER
Estats Units. Thriller. De Jodie Foster. Amb George Cloo-
ney, Julia Roberts, Jack O’Connell. 

Lee Gates, un famós presentador de televisió, és també un 
dels principals gurus de Wall Street. Però quan el jove Kyle 
Budwell, seguint els seus consells d´inversió, perd tots els 
diners de la seva família, decideix segrestar Gates durant 
l’emissió en directe del seu programa.

Cinema a l’Anoia
Igualada

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

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

ICE AGE: EL GRAN CATACLISMO
Dv: 18:15/20:15
Ds: 16:15/18:15/20:15
Dg.: 16:00/18:00/20:00

EL EXORCISTA
Dg: 20:15

SALA PETITA

MONSTER MONEY
Dv: 21:00
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:30

Sta Margarida de Montbui

1/ ICE AGE 5 3D (TP) 
Dv a Dj: 16:00
1/ ICE AGE 5 (TP) 
Dv a Dj: 18:00/20:00/22:00
1/ ICE AGE 5 en català (TP) 
Dg: 12:15

2/ICE AGE 5 còpia (TP)
Dv i Ds: 16:50/18:50/20:50
Dg.: 11:45/16:50/18:50/20:50
Dll a Dj: 16:50/18:50/20:50
2/DIOSES DE EGIPTO (TP)
Dv i Ds: 22:50

3/ELECTION: EL DIA DE LAS BES-
TIAS (18A)
Dv i Ds: 16:35/19:00/21:15/23:30
Dg.: 11:30/16:05/18:20/20:35/22:50
Dll a Dj.: 16:05/18:20/20:35/22:50

4/INFIERNO AZUL (12A)
Dv i Ds: 
16:05/17:55/19:45/21:35/23:25
Dg: 12:00/16:45/18:45/20:40/22:30
Dll a Dj.: 16:45/18:45/20:40/22:30
 
5/ BUSCANDO A DORY (TP)
Dv i Ds: 16:30/18:40/20:55

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dg.: 12:00/16:25/18:30/20:30
Dll a Dj.: 16:25/18:30/20:30
5/ ANTES DE TI (12A)
Dv i Ds: 23:15
Dg. a Dj: 22:40

6/UN ESPIA Y MEDIO  (7A)
Dv i Ds: 16:10/18:25/20:45
Dg.:11:45/16.10/18:25/20:45/22:55
Dll a Dj: 16.10/18:25/20:45/22:55
6/EXPEDIENTE WARREN  (7A)
Dv i Ds: 23:00

7/MONEY MONSTER (12A) 
Dv a Dj: 18:20/22:50
Dg: 11:40/18:20/22:50
7/INDEPENDENCE DAY (7A) 
Dv a Dj: 16:00/20:25

8/ MI AMIGO EL GIGANTE (TP)
Dv i Ds: 16.10/18:30/20:50
Dg: 11:30/17:00/19:20/21:40
Dll a Dj.: 17:00/19:20/21:40
8/ MALDITOS VECINOS (TP)
Dv i Ds: 23:15

SI DIOS QUIERE (7 anys)
Dg: 18:00

UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA 
(apta)
Dg: 19:35

CULTURA/CARTELLERA  |  43
LA VEU
Divendres 15 de juliol de 2016

Montàgora Cinemes
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de dilluns a divendres:
DE LES 9:00 A LES 20:00 - ‘NOTÍCIES’ (a les hores en punt)

A LES 10:00 - ‘OBERT PER VACANCES’ amb Montse Candàliga
A LES 12:00 - ‘VA HOME VA’ amb Aitor Centelles

A LES 13:00 - ‘IGUALADA NOTÍCIES’ amb els Serveis informatius
A LES 20:00 - ‘EL VA HOME VA ES REPETEIX’ amb Aitor Centelles

els divendres:
A LES 21:00 - ‘ESTIU MIX’ amb David Penedès
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Juliol
15: Bonaventura; Antíoc; Pompili-Maria Pirrotti.

16: Mare de Déu del Carme; Magdalena Albrici de Como. 
17: Aleix; Justa i Rufina; Marcel·lina; Lleó IV, papa.

18: Frederic; Marina; Simforosa i els seus 7 fills.  
19: Àurea; Símmac; Pere de Cadireta.

20: Elies; Torlaci; Pau i Sisenand; Margarida; Liberata 
21: Llorenç de Bríndisi; Daniel; Pràxedes 

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

Alfonso Hernández Hernández

Igualada, juliol de 2016

Ha mort cristianament el passat dijous 7 de juliol a l’edat de 89 anys.

La seva esposa Emília Domènech Domènech, 
els seus nebots i nebodes ho fan saber a llurs amics i coneguts.

La família vol agrair les mostres de condol i amistat rebudes 
en l’acte de comiat que tingué lloc el passat 8 de juliol.

En record de

CULTURA / LA VEU 

A quest dissabte 16 de 
juliol, a les 21.00 h, el 
VI Festival Interna-

cional Orgue de Montserrat 
presenta una producció prò-
pia amb la Música aquàtica 
i la Música pels Reials Focs 
Artificials de Georg Frie-
drich Händel. Aquesta versió 
comptarà a l’orgue amb el 
mestre Arnau Reynés, titu-
lar de l’orgue de la Basílica 
de Sant Francesc de Palma 
de Mallorca, i d’un grup de 
metall format per sis instru-
mentistes i percussió, que 
ompliran l’espai sonor de la 
Basílica de Santa Maria per 
recrear la impressió acús-
tica volguda per Händel en 
les seves conegudes obres. 
L’entrada al concert, que tin-
drà lloc a la Basílica de San-
ta Maria de Montserrat, serà 
lliure. L’endemà, diumenge, 
a les 21.00 h, es podrà veure 
a través de les TV de la Xarxa 
de Comunicació Local.
El tercer concert del Festi-
val, el dissabte 13 d’agost, 
acull el prestigiós cor Saint 
Bride’s, amb el seu director 
titular, Robert Jones i l’or-
ganista Matthew Morley. En 
versió de concert, recrearan 

un Evensong, és a dir l’ofici 
de Vespres i Completes amb 
la particular polifonia an-
glesa alternada amb peces 
d’orgue. La qualitat de les 
veus i el nivell interpretatiu 
fan d’aquest concert un mo-
ment singular. Cal dir també 
que el mateix cor participa-
rà activament amb els seus 
cants en la Missa Conventual 
del diumenge 14 d’agost, a 
les 11.00 h.

El darrer dels concerts 
d’aquest VI Festival Interna-
cional Orgue de Montserrat, 
el dissabte 10 de setembre, 
opta per la innovació. L’or-
gue dialogarà amb el saxo-
fon, instrument dels darrers 
incorporats a la formació 
clàssica de l’orquestra. Els 
germans italosuïssos Faggio-
ni presentaran un programa 
nou i suggerent en el qual la 
combinació sonora dels dos 

La “Música aquàtica” i la “Música per als Reials 
Focs Artificials” de G. F. Händel entren en escena 
al Festival Internacional d’Orgue de Montserrat

instruments és una experi-
ència que cal conèixer.
Des de 2011 l’estiu a Mont-
serrat té so d’orgue, i molts 
artistes d’arreu del món 
han pogut tocar aquest ins-
trument inaugurat l’abril 
de 2010 i “ens han enlairat 
l’esperit amb l’art dels més 
grans compositors”, com as-
segura el director artístic del 
FIOM, el P. Jordi-Agustí Pi-
qué.

Aquest Festival Internaci-
onal Orgue de Montserrat, 
patrocinat per l’Abadia de 
Montserrat i la Fundació 
Pinnae, compta enguany 
amb la col·laboració de Re-
ale Seguros, i està projectat 
sota la direcció artística del 
P. Jordi Agustí Piqué i l’as-
sessorament de l’organista 
Miquel González, mentre 
que la coordinació general és 
a càrrec del P. Manel Gasch, 
majordom-administrador de 
l’Abadia de Montserrat. Ca-
talunya Música dóna suport 
a aquest Festival i enregistra-
rà alguns dels seus concerts.
Tots els concerts s’oferiran en 
directe a través de Montser-
rat Ràdio (100,6FM/ www.
montserratradio.cat) i de 
Montserrat TV (www.mont-
serratcomunicacio.cat). El 
del dissabte 13 d’agost tam-
bé es podrà seguir en directe 
per les TV de la Xarxa de Co-
municació Local.

Per al concert es comp-
tarà a l’orgue amb el 

mestre Arnau Reynés, 
titular de la basílica de 
Sant Francesc de Palma 

de Mallorca



              

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

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

ESPECIALISTES: 
 

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

· Psicologia
· Logopeda
· Coach i PNL
· Coach de Salut i    
  Nutrició
· Dietista-nutricionista
· Llevadora
· Moxibustió

· Naturòpata
· Homeòpata
· Flors de Bach
· Massatge Holístic
· Fisioterapia i Acupuntura
· Ioga embarassades
  i postpart
· Tallers per nadons.

FARMÀCIES 
DE TORN

Dia 15: SECANELL
Òdena, 84

Dia 16: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 17: BAUSILI
Born, 23

Dia 18: CASAS V
Soledat, 119

Dia 19: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 20: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 21: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

PATROCINAT PER:

ELS BONS DESITJOS NO 
HABITUALS

Apreciat lector@

Et desitjo….
Molta humilitat.

Un alt nivell d’ assaig i error.
Bona capacitat per manejar les 
teves equivocacions.
I prou errors per aprendre.
La capacitat per acceptar els teus 
dubtes i incerteses.
Saber-te replantejar les coses.
Reinventar-les i reinventar-te.
Et desitjo la pau que dóna haver 
resolt la teva petita o gran guer-
ra interior.
Un diàleg intern cantarí i apas-
sionat. Et desitjo la soledat.
La justa i necessària que ens 
torna fruits més madurs i ens 
permet comunicar-nos amb els 
altres des d’un jo més sentit.
Tant de bo t’ alliberis de la il-
lusió de control. De creure que 
aquest caos tant natural es pot 
sortejar amb rigidesa.
Tant de bo permetis la teva es-
pontaneïtat i el seu potencial 
perill, La teva sensibilitat i totes 
les seves conseqüències, La teva 
ingenuïtat i capacitat de sorpre-
sa. El teu benefici, que és el be-
nefici dels del teu costat.
Les teves ganes d’ expressar-te i 
expressar. Tant de bo la creativi-
tat, com l’ amor, se t’ engolleixin, 
L’ amor que inclou el dolor in-
evitable. La vergonya, la por, la 
molèstia, la compassió i la tris-
tor. Només aquest amor ho pot 
tot. Desitjo que l’ aboquis en tu. 
I que reguin el teu buit interior 
per fer-te florir
Que aquest buit i la incertesa et 
facin fort@,
Que la flexibilitat et faci ferm@
Desitjo que  miris amb bons ulls 
aquestes ratlles,Que les rellegei-
xis amb la ment neta de prejudi-
cis i fantasies que fan por.
Són bons desitjos… encara no 
prou habituals.

Pilar Arbós Aixalà
Psicòloga General Sanitària
Vocal de l’ APPA- Associació de 
psicòlegs i psicòlogues de l’ Anoia



Amb el carnet del Club del 
Subscriptor de La Veu gaudi-
ràs de descomptes de fins al 
20% en una gran varietat de 
comerços i activitats cultu-
rals. Visita El Club del Subs-

criptor, dins de veuanoia.cat 
i descobreix més detalls i la 
llista completa de les promo-
cions. Fes-te Subscriptor de 
La Veu i comença a estalviar 
des del primer dia  

E L VALOR DE LA FEINA BEN FETA

1,5€ a la setmana, 
una bona inversió

Més de 60 establiments oferint descomptes 
exclusius per als subscriptors de La Veu

35 anys al 
quiosc tots els 
divendres

·Som periodistes.

·Col·laborem amb diferents 
capçaleres de diaris d’àmbit 
nacional.

·Som fundadors i formem 
part de l’Associació de Cap-
çaleres de Catalunya. Tenim 
veu a la junta que les repre-
senta.

·Volem que totes les veus 
de la comarca puguin dir la 
seva: Tenim més de 80 col-
laboradors de tots els sec-
tors que donen veu al diari.

·Promocionem la cultura i 
l’esport.

·Col·laborem amb diferents 
associacions donant suport 
a l’obra social 

·Els nostres anunciants gua-
nyen relleu i presència a les 
llars i establiments de tota la 
comarca.  

Sortejos 
mensuals 
valorats en 
més de 
500 €
Bicicletes, vols en globus, 
entrades per al cinema, per 
al teatre, cursos d’escalada, 
reparacions, concerts, en-
trades per l’hoquei i molt 
més!   

veuanoia.cat
Subscriu-te gratuïtament 
al nostre diari digital
CADA DIA | NOTÍCIES DE TOTA LA COMARCA

www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU

PUBLICITAT 

Fes-te subscriptor de LA VEU i gaudeix 
de descomptes en molts establiments i 
activitats de la comarca.

Si et subscrius aquest mes 
gaudiràs de 2 mesos gratuïts.

Més info: Tel 93 804 24 51
subscriptor@veuanoia.cat

Si et fas subscriptor de La Veu, amb aquesta butlleta tens 3 mesos de subscripció gratuïta

Porta’ns les teves dades a:
c/Retir 40 -08700 Igualada

o informa-te’n al tel. 93 804 24 51  

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon mòbil:                                                  Email:



LA VEU de BERTA JORBA i GUASCH /  Presidenta de l’Igualada Vòlei Club
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“L’encant del Vòlei Sorra 
d’Igualada és que és un 

torneig familiar”
He nascut a Igualada fa 25 anys. Alguns em coneixereu també pels 
meus vincles familiars amb empreses com el Punt de Treball, o la Pas-
tisseria Targarona. Sóc dietista de professsió, i en el meu temps lliure 
m’apassiona l’esport, en especial el vòlei. Ja fa dotze anys que jugo a 
l’Igualada Vòlei Club, i ara en sóc la presidenta. Aquest cap de set-
mana tenim per davant el Vòlei Sorra, un esdeveniment molt esperat.

Cada any el Vòlei Sorra és un èxit. De seguida es tanquen les 
inscripcions.

Sí, en 20 minuts ja hi havia inscrit més del 75% de l’aforament 
total d’inscripcions. Ens guiem del nombre d’equips que podem 
assumir segons les hores de torneig que disposem. Són dos dies 
sencers de partits, sense parar, i hi ha un límit. Aquest any hi 
ha 317 equips, i això comporta més de 500 participants únics, 
però en total n’hi ha més de mil. Gent de tot arreu, de tot el país. 
Aquesta gent de fora acampa allà mateix, al Parc Valldaura.

És una cita inel·ludible, ja en el calendari d’aquest esport.

És veritat. La gent ho espera molt. Per això tenim una data fixa, 
que és el primer dissabte després del segon divendres de juliol...   
Aquest any, però, ho hem canviat perquè el Club Handbol Igua-
lada ens ho va demanar. A nosaltres ens coincideix ara amb una 
cita també important, el VoleiBoom, que es fa a Castelldefels,  i 
ens ha afectat una miqueta, perquè l’any passat teníem alguns 
equips més. Per això l’any passat vam fer dues pistes més. Aquest 
any ens han posat les onze pistes dins del parc, i això és molt 
millor. No ens podem queixar, gens ni mica.

El Parc Valldaura és el lloc ideal per fer el torneig?

Estem molt limitats per l’espai. En el vòlei el jugador pot sortir 
fora del camp a buscar la pilota, i això ens ho complica, al parc, 
perquè les pistes són a tocar. Si vas a un torneig de platja, veuràs 
que les pistes estan separades per 7 o 8 metres cadascuna, de 
manera que el jugador pot ser més lliure i no estar pendent de 
si topa amb alguna cosa. Bé, és el que tenim a Igualada. L’Ajun-

tament ens ho ofereix i ens adaptem. A més, ens donen moltes 
coses. No assumim cap cost de la sorra, per exemple. Ens falta 
l’aigua, això sí...

Això t’anava a dir. Com pot ser que el Vòlei Sorra d’Igualada 
tingui tan èxit si no tenim platja?

És un torneig molt familiar. Hi ha jugadors que vénen de molts 
llocs diferents, però durant el torneig ens veiem les cares molt 
sovint i ens acabem saludant o coneixent entre tots. Això es va-
lora molt, l’ambient que hi ha. A més, intentem cuidar molt al 
participant. Cada any els regalem alguna cosa que no esperen. 
Fem sortejos gràcies als patrocinadors que tenim, des de sopars 
fins a tractaments de bellesa o un viatge. No és simplement 
venir, jugar i marxar. Hi ha més coses. És l’encant del torneig 
d’Igualada. Els altres anys ens coincidia amb l’European Balloon 
Festival i això encara fa més atractiu el torneig. També l’Anòlia, 
perquè els participants et demanen d’on sortir per la nit.

Hi pot participar tothom?

Sí, aquesta és una de les diferències respecte els altres tornejos. 
Tenim tres categories. La primera és la “costellada”, per als no 
iniciats, que no saben encara jugar massa al vòlei, però que vo-
len passar-s’ho bé. Després hi ha “obert”, que és pels que ja en 
saben una mica, i “elit”, per als que ja tenen un nivell alt. Això 
suposa que qui en sap molt, jugarà només amb els del seu nivell. 
El mateix passa amb els que a prou feines han jugat mai al vòlei, 
no es trobaran ningú molt millor que ells. Això no passa als al-
tres tornejos. Per això aquí vénen pares i fills,  famílies senceres. 

També hi ha una categoria per al base.

Aprofiteu el Vòlei Sorra per captar jugadors per l’Igualada 
Vòlei Club?

Sí, fem cartells i fulletons, preguntem a la gent si es voldrien 
apuntar per jugar tot l’any a vòlei. La setmana següent fem jor-
nades de portes obertes, per a tothom que vulgui venir, des de 
9-10 anys, fins 17-18. Jo vaig començar gràcies al Vòlei Sorra, 
quan es feia a l’antiga N-II. 

El club està en bon moment?

Molt. Aquest any hi ha hagut canvi de junta. Som tots nous, i 
ens està sortint força bé. El que passa és que el club és deficitari, 
perquè nosaltres volem que tothom pugui jugar al vòlei amb 
un mínim de cost. Apuntar-se val 20 euros al mes, i ja hi entra 
tot, dos dies d’entrenament i un de competició a la setmana. 
Tothom paga igual, des dels més petits als sèniors. Per això tot el 
benefici del Vòlei Sorra va directe al club, per aquesta raó.

També espereu més pistes. No fa gaire temps vau protestar per 
les males condicions del gimnàs de les Comes, on jugueu...

El club creix. Abans eren tres o quatre equips, i ara n’hi ha onze.  
Compartim el gimnàs amb els de rítmica i artística. Ens cedei-
xen les pistes polivalents de dalt, però el vòlei és un esport de 
dits, i quan fa molt fred, per molt cobertes que siguin les pis-
tes, és difícil entrenar. Estarem a l’espera de les millores que ha 
anunciat l’Ajuntament.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat el programa de Festa Major en un temps d’antelació rècord: 6 setmanes abans! La nove-
tat, però, no té res a veure amb cap activitat, sinó... amb la seguretat! Sembla que el govern municipal està fins al capdamunt de 
patir cada any algun incident desagradable a la zona de les barraques i aquest any, per sorpresa de les entitats, s’ha canviat la 
seva distribució, que ara serà lineal, i s’ha establert un protocol de seguretat nou, entre els agents de seguretat privats, Policia 
Local i Mossos. S’han augmentat efectius i es controlarà més tot allò que succeeixi de plaça de la Creu en avall, sobretot. S’ha 
acabat de veure adolescents de 14 i 15 anys beguts/des i segons quines escenes vergonyoses. És curiós que, fa un any, des del 
govern s’apuntés que no hi havia “cap problema” de seguretat, davant les queixes d’algun partit de l’oposició i de barraquistes, 
i ara precisament aquest assumpte sigui el més important de la presentació de la Festa Major. Sí que passava alguna cosa, oi?

Consum mitjà (l/100 km): 4,3. Emissions CO2 (g/km): 99.
Preu i equipament corresponents al model Toyota Yaris 70 City + Pack City 3p. PVP recomanat: 8.650 €. (Inclou promoció de 1.000 € per finançament amb Pay per Drive) Entrada: 470 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,74%. 48 quotes de 120 € i una última quota 
(valor futur garantit): 4.358,68 €. Comissió d'obertura finançada (2,75%): 224,95 €. Preu total a terminis: 10.588,68 €. Import total del crèdit: 8.404,95 €. Import total carregat: 10.118,68 €. Oferta financera amb el producte Pay per Drive de Toyota 
Kreditbank GmbH, sucursal a Espanya. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui abans), 3 anys d'assistència en carretera i Pla PIVE-8 inclosos. Altres despeses de 
matriculació, pintura metal•litzada i equipament opcional no inclosos. El model visualitzat Toyota Yaris hybrid Feel! Oferta vàlida fins al 31/7/2016 a la Península i les Balears. Promoció no acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan 
exclosos d'aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Si vols més informació consulta el teu concessionari habitual o www.toyota.es

G a s o l i n a  +  E l è c t r i c .
Fa  2 0  a n y s  q u e  u n i m  e l  m i l l o r  d e  c a d a  m ó n .

LLANTES
D’ALIATGE 15”

I MOLT
MÉS

CLIMATITZADOR
MANUAL

BLUETOOTH®
I PORT USB AIRBAGS

FARS
ANTIBOIRA

RÀDIO CD/MP3
AMB 6 ALTAVEUS

Prova la 
Gamma Toyota Yaris  des de  8.650 €
i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida.

HÍBRID • GASOLINA

ara 

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es

Avda. Europa, 4
Igualada 938 048 230

SIEMPRE
MEJOR

    


