
El projecte de Vies Blaves tindrà més de 200 quilòmetres de camins

Marc Castells, 
a la nova 
direcció 
executiva del 
PDC

EL PLE DEL PARLAMENT REBUTJA LES ESMENES DEL PP I C’S

Llum verda a la tramitació 
de la Vegueria Penedès

Igualada ja 
disposa de 
Crematori 
al Cementiri 
Nou

Igualada i la comarca de 
l’Anoia ja disposen d’aquest 
nou servei que a més s’inte-
gra en el conjunt arquitec-
tònic del Cementiri Nou. 
La responsable del disseny 
ha estat l’arquitecta Carme 
Pinós i el projecte ha tirat 
endavant per iniciativa de 
Funerària Anoia i l’Ajunta-
ment d’Igualada
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El riu Anoia formarà part de les Vies Blaves
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JUNTAMENT AMB ELS RIUS LLOBREGAT, CARDENER

Dilluns es va presentar el 
projecte de les Vies Blaves, 
que crearà 306 quilòmetres 
de camins per a vianants i 
mitjans no motoritzats al 
llarg dels rius Llobregat, Car-
dener i Anoia. Discorreran 
per una de les àrees més di-
nàmiques d’Europa, amb un 
urbanisme de gran complexi-
tat i que aplega 65 municipis. 
Per la dimensió del projecte, 
és una actuació inèdita al sud 
d’Europa.
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L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells ha entrat a formar 
part de la direcció executiva 
del Partit Demòcrata Català.      

El president Puigdemont acompanyat dels membres de la Plataforma i altres autoritats.



Pauli Villamarín
@Pauli_G  

  
Bonito el vídeo resumen de los 50 años de 
@Los40_Spain y ninguna mención para 
@HombresG  + de 30 años no son nada..

L’EDITORIAL

Endavant amb la Vegueria

E
l Parlament de Catalunya ha donat la llum 
verda per la tramitació de la Vegueria del Pe-
nedès després de rebutjar per àmplia majo-
ria (98 vots contra 34) les esmenes a la tota-

litat presentades pel PP i C’s. Una llarga i continuada 
demanda del territori, canalitzada pels ajuntaments 
i la tenacitat d’aquells que van creure que els drets 
no els dóna el poder, sinó 
que neixen del poble.
Alguns encara es pregun-
ten quina importància 
tenen les Vegueries quan 
és una forma d’articu-
lar el territori que, pel 
moment, no té aplicació 
pràctica. Molts dels que 
diuen això també es quei-
xen de la distància de les 
administracions, de la 
proliferació de càrrecs i 
de l’excés de funcionaris. 
Però aquests és un país que s’ha anat fet des la ciu-
tadania. Sempre s’ha volgut que els administradors 
fossin prop dels administrats i que els governants, 
haguessin de respondre dels actes propis en trobar-se 
els seus conciutadans pel carrer. 
Per això el Penedès és una conquesta del poble. Dels 

que no volen que se’ls canviï la capitalitat de Barce-
lona, per la de Manresa. Dels que estan cansats dels 
que donen el que no és seu i es fan donar les gràci-
es. Dels que volen organitzar la vida dels altres, sense 
que ningú els ho demani.
Per això haver aconseguit la Vegueria del Penedès és 
una gran fita. Neix un territori equilibrat. Amb 

accés al mar. Amb 
identitat pròpia. Amb 
una gran història. 
Amb zones agrícoles 
i industrials, ben co-
municada i amb gran 
futur. Els anoiencs 
podem estar orgullo-
sos. Partim sense de-
pendències, ni impo-
sicions. Estem en un 
dels pols de més pro-
jecció de Catalunya, 

on podem ser elements motors i no comparses. 
I encara que ara aquesta llei de vegueries torni al 
calaix i la Vegueria no s’apliqui d’immediat, l’or-
denació del territori i el desenvolupament de l’àm-
bit tindrà una profunditat que no teníem fins ara. 
Benvinguda la “nostra” Vegueria. Quan torni a sor-
tir per aplicar-se ja estarem on s’ha d’estar. 

El Parlament ha donat el 

vistiplau a la tramitació de 

la Vegueria Penedès després 

de rebutjar les esmenes 

presentades pel PP i C’s
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Ricard Espelt  
@ricardespelt 

L’àmbit local, té un paper rellevant a l’hora 
de construir sobiranies, @subirats9 en parla 

Marc Castells 

@marccastells  
 

Al 2020 un igualadí podrà anar caminant o en 
bici, pel costat dels rius Anoia i Llobregat, 

fins al mar #ViesBlaves

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

Curiós que qui empresona periodistes i 
tanca diaris, i bloqueja xarxes, se serveixi 

d’elles per prendre’ns el pèl. Jo no em crec 
#Erdogan

Anna Noguera 
@noguera_anna  

2a posición en @andoutdoorgames triatló!!! 
Menuda paliza... 

jojjjo qué sufrimiento y qué…

Alba Vergés Bosch
@albaverges  

Des d’avui Masquefa té una plaça amb el nom de 
Muriel Casals:  

“No som aquí x buscar un somni, nosaltres som el 
somni”

iaia Toneta
@Iaia_Toneta  

Ui, sí! Tots molt molestos amb els que van pel 
carrer jugant al Pokemon Go... I els que passe-
gen amb reguetón a tot volum al mòbil, què?

Laura Orgué
@OrgueLau  

2n place at Vertical World championship!
 #TimeToPlay  @RSM_es @RudyProject1985

Mireia Rubio Molín
@Lamardecuento  

Más claves sobre atentado en Kabul q es menos 
noticiable a pesar d causar 80 muertos.

#latevaveu

Ricard #NoalTTIP
@taxisigualada  

Voleu dir que anem bé amb aquest mini shorts?

Francisco Bañeres i Emilio Sánchez 
Ulled, fiscals del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, han decidit 
renunciar a  de reclamar una pena 
de presó, contra Artur Mas, Joana 
Ortega i Elena Rigau, i canviar-la 
per penes d’inhabilitació. Mantenen 
que els tres imputats van desobeir la 
resolució del Tribunal Constitucio-
nal del 4 de novembre del 2014 que 
prohibia la consulta alternativa, però 
diuen “que s’ha generat un dubte 
raonable perquè la contractació de 
tots els serveis relacionats amb l’or-
ganització i el desenvolupament del 
9-N van ser compromesos amb an-
terioritat a la suspensió dictada pel 
Constitucional (encara que existei-
xen certs dubtes respecte a les dates 
pel que fa al lloguer del pavelló de 

Montjuïc), sense perjudici que al-
guns d’aquests serveis es paguessin 
després. Per tant, aquest compro-
mís seria lícit en aquest moment”. I 
mantenen les acusacions per deso-
bediència i prevaricació. 

Carlos Lesmes, president del Tri-
bunal Suprem i del Consell Gene-
ral del Poder Judicial, ha reconegut 
que “hi ha una certa anomalia en 
les conversacions entre el ministre 
de l’Interior en funciones, Jorge 
Fernández Díaz, i el ja exdirector 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
Daniel De Alfonso”. Però no puc 
anar més enllà, perquè incorreria 
en un judici de legalitat, al qües-
tionar la legalitat del cas, o en un 
judici polític.” 

La Fiscalia General del Estado ja 
havia emès una nota dient que el 
ministre de l’Interior no havia co-
mès cap delicte en aquestes conver-
ses ja que “no se’n desprenen in-
dicis suficients per iniciar una 
investigació penal”. En canvi afirma 
que “la gravació sí podria ser un 
delicte, així como la seva difusió” 

Pedro Horrach, fiscal del cas Nóos, 

no té cap dubte respecte de com 
actuaria en aquest cas. “Si per mi 
fos, aquest senyor estaria cessat de 
manera immediata i fins i tot encau-
sat. El que no és correcte és que in-
vestiguin qui va filtrar les converses, 
però no el seu contingut. I ja m’agra-
daria tenir competència per poder 
fer-ho, però no en tinc”.

Daniel de Alfonso, exdirector de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(OAC)  ja ha sol·licitat la seva 
reincorporació a l’Audiència de 
Barcelona.

Francesc Homs, portaveu de 
l’antiga CDC al Congrés de dipu-
tats, va dir “que no havien estat 
ells qui van votar a favor de José 
Ignacio Prendes i Rosa Romero”· 
aspirants a les vicepresidències del 
Congres pel PP i C’s, per afegir “el 
vot és secret”. 

Marc Castells, alcalde d’Igualada, 
va dir “no s’ha de tractar els ciuta-
dans com si fossin idiotes” en re-
ferència a la manera de fer política 
i l’actuació de Francesc Homs al 
Congrés (o almenys la que se li 
atribueix i ell nega). 



E
s diu que tot té solució, menys la mort. La 
mort i Espanya, valgui la redundància.
Els catalans, formant part d’Espanya, no 
tenim cap possibilitat de viure en llibertat. 

Cap. No en tenim  únicament perquè l’Estat actua 
sempre en contra nostra -malgrat que som dels que 
més impostos paguem- sinó que per cada “putada” 
que ens fan, més vots obtenen al conjunt del territori.
Els ciutadans espanyols prefereixen votar un partit 
corrupte -sigui el PP o sigui el PSOE- si és el que va 
més contra Catalunya. Tant els fa que siguin filofei-
xistes -com el PP- o cantamanyanes com el PSOE. Si 
actuen contra Catalunya, tenen els vots majoritaris 
al conjunt d’Espanya. I com més ens maltracten, més 
vots obtenen. 
Ho acabem de veure en les passades eleccions on el 
PP ha crescut, fins i tot en determinats barris de Ca-
talunya on s’ha quedat amb els vots de Ciudadanos i 
en part del PSC.  
Fa un any al jutge Santiago Vidal el varen suspen-
dre per tres anys, pel “delicte” de fer un esborrany de 
Constitució durant les seves hores lliures. Tenint en 
compte, a més, que el jutge Santiago Vidal era el que 
més assumptes resolia.
Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifrau de 
la Generalitat de Catalunya, va conspirar amb el mi-
nistre de l’Interior per fabricar dossiers falsos contra 
els dirigents polítics catalans. Un cop destituït del seu 
càrrec, s’ha incorporat novament a la carrera judici-
al.
L’Estat ens aplica la llei de l’embut: per a ells el forat 
gran i per a nosaltres el forat petit. I com més s’hi 
fan per perjudicar Catalunya, més vots obtenen Ebre 
enllà.
La cosa és tan esperpèntica que fins i tot un cam-
brer -de Balearia en aquest cas- li pot prohibir a un 
client parlar en català. “Le puedo aceptar que hable 
en francés, en inglés o en alemàn, pero en catalan o 
mallorquin nunca” li va dir el professional de la bar-
ra. I quan el client protesta, des de tot Espanya, és 
linxat a les xarxes socials. Contra Catalunya tothom 
s’hi atreveix perquè els surt electoralment rendible. 
Totes les llengües del mon serveixen per comuni-
car-se, excepte el català que es veu que el fem servir 
per fastiguejar.
I quan passen casos com aquest, tot allò que s’ano-
mena intel·lectualitat progressista espanyola, calla. I 
si escriuen a El País i són anti-independentistes, l’al-
caldessa Colau els nomena pregoners de la Mercè. 
Si no marxem aviat d’aquest estat que ens és hostil 
i perjudicial, correm un seriós risc de desaparèixer 
com a poble. I seguir sent un poble sense llibertat, 
sense poder de decisió, no em ve gens de gust.  

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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S
egurament pocs saben qui és Tuesday Bas-
sen. És el nom comercial escollit per una 
noia de Los Angeles, d’aspecte tímid, amb 
ulleres naïf que, sent pintora i ceramista, ha 

treballat com dissenyadora per moltes companyies 
(entre d’altres, Nike, Adidas, Fiat, Play Boy, Ameri-
can Outfitters, Nasty Gal i les seves pròpies boti-
gues). L’artista, en veure com els seus productes eren 
copiats pel grup Inditex, va fer una aproximació en-
viant-hi els seus advocats. I li van respondre per car-
ta dient-li que no pensaven compensar-la. Al·legaren 
la diferència de notorietat. “La web de Zara rep 98 
milions de visites mensuals, les de Berskha 15 mili-
ons i pocs saben qui és vostè”. I ella va penjar a Ins-
tagram els seus dissenys, els copiats i la carta rebuda. 
En poques hores es va convertir en un fenomen viral 
i la companyia d’Arteixo va anunciar que retirava els 
productes que poguessin ser controvertits. Una nova 
victòria inesperada de David davant Goliath. 
Fa ja molts anys vaig assistir a una conferència que 
donava Giorgio Armani a Milà. Les seves frases inici-
als les dedicava a agrair a tots els que l’havien ajudat. 
I de cop va dir: “veig entre els assistents a aquesta 
conferència els meus millors clients. Són la gent de 
Zara que compren totes les meves col·leccions per 
copiar-les”. Tot i ser un dels grans de la moda, la seva 
amarga ironia només va fer envermellir els represen-

tants que eren allà.  L’empresa ha seguit “interpre-
tant” les creacions de més èxit del món. Per això hi 
ha qui diu que Inditex no és una empresa de moda, 
sinó un model logístic per assortir les seves botigues 
amb productes d’èxit. 
Així el gegant gallec té pel món “fashion hunters” 
que recullen “inspiracions” pels seus creatius. Una 
pràctica controvertida. Tothom sap que els plets per 
propietat intel·lectual no solen tenir massa èxit, si no 
estan emparats per patents. I això en el món de la 
moda és impossible. Però ara les xarxes permeten fer 
judicis ràpids i de sentència immediata. El veredicte 
ètic el  fa el consumidor. I si aquests es dediquen a fer 
un boicot, no hi ha empresa al món capaç d’aguan-
tar-ho. D’ací que Zara s’hagi “avingut a resoldre el 
problema”. 
S’han acabat les imposicions i la impunitat de la llei 
del més fort. No només en els mercats. També en la 
política. L’individu té noves armes per lluitar. S’ha 
vist recentment en les revoltes i contra revoltes del 
Nord d’Àfrica i Turquia. La imatge social és fràgil i 
transparent. Les xarxes tenen pocs límits. Han esde-
vingut un vehicle de llibertat, que ni es pot perdre, ni 
s’ha d’utilitzar malament. Perquè a vegades s’utilit-
zen per denunciar situacions injustes. Però en d’al-
tres esdevenen només un xantatge.  

Tuesday BassenSense futur

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

MARC CASTELLS

L’alcalde de la ciutat ha entrat a formar part de la nova direcció 
executiva del nou Partit Demòcrata Català escollida el passat cap 
de setmana.

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

AL REGIDOR DE 
VIES PÚBLIQUES DE 
L’AJUNTAMENT DE LA 
LLACUNA
Joana Busquet Teixé

Sr. Regidor, vostè divendres passat, dia 
22 de juliol, es va presentar a casa de 
la meva mare, provocant una situació 
injusta. No va venir sol, venia acom-
panyat dels Mossos d’Esquadra i d’una 
empresa constructora. Vostè obligava 
a realitzar unes obres en un terreny del 
qual ella n’és la propietària.
Com s’atreveix a dir que no sap res 
d’aquest tema i alhora donar instruc-

cions, amb el recolzament dels Mossos 
d’Esquadra, a l’empresa perquè actués 
dins de la propietat sense cap justifi-
cació.
Vostè deu tenir el dret de comparèixer 
amb tota prepotència però li recordo 
que, com a càrrec públic, té el deure 
d’actuar amb decència i sense vulnerar 
la intimitat de les persones.
Sr. Regidor, li recordo que aquesta 
persona paga tots els impostos muni-
cipals, i només per aquest motiu, ja es 
mereix el respecte i se l’ha de tractar 
en igualtat de condicions que la resta 
d’habitants d’aquest municipi.
Vostè, com a regidor, pot prendre les 
decisions que vulgui (faltaria més!) 
però li recordo que ser regidor no li 

dóna dret a traspassar la línia que hi 
ha entre l’abús de poder i els drets hu-
mans, entre l’opressió i la llibertat, en-
tre defensar un veí i desafavorir-ne un 
altre.
Sr. Regidor, a aquest poble que ha de 
formar part de la nova Catalunya que 
tots estem esperant, continuarà ha-
vent-t’hi les mateixes injustícies que el 
seu grup de govern està fent? Si és així, 
ja cal que pleguem!
I per últim, li faig saber que la meva 
mare, nascuda al març de 1924 al po-
ble de la Llacuna, ha viscut una Guer-
ra Civil i una dictadura i mai s’havia 
imaginat que en una democràcia s’ho 
passaria tan malament.
Espero que fets com aquests no es tor-

nin a repetir i puguem tornar a gaudir 
de la tranquil·litat que abans teníem.

Fe d’errades
El frare caputxí que apareix en la foto-
grafia Festa Major a Barraquetes 1961 
de l’edició de la passada setmana, no 
és el P. Damià, com vàrem publicar. 
Es tracta del P. Daniel de Gelida, quin 
nom és  recordat en un dels carrers del 
Barri de Sant Maure. Per altra banda 
l’alcalde que apareix a la fotografia és 
en Josep Jorba i no l’alcalde Mateo, 
com es deia.
El dibuix del mestre Joan Just, inserit 
en l’Àlbum Històric, cal fer constar 
que el realitzà l’artista Ferrer Salinas.

E
l sistema sanitari català és un dels pilars 
més sòlids del nostre estat del benestar, un 
factor clau de la cohesió social de Catalu-
nya. Una solidesa que es demostra en els 

seus indicadors de qualitat, equitat i eficiència, en el 
seu reconeixement internacional i, en darrera instàn-
cia, en els indicadors de salut de la societat catalana. I 
això és en gran part així -malgrat l’infrafinançament 
crònic i estructural a què ha estat sotmès des dels 
seus orígens- gràcies a la fortalesa dels seus principis 
i al compromís dels professionals sanitaris que amb 
tota la seva vocació i el seu talent es dediquen al ben-
estar dels ciutadans del país.
Aquest sistema català de salut és fruit d’un intens i 
continuat esforç col·lectiu, polític i social d’institu-
cions, professionals i ciutadans durant més de tren-
ta-cinc anys de democràcia. Aquest compromís ha 
estat possible gràcies a un sòlid i transversal consens, 
que s’ha manifestat històricament des de la promul-

gació del primer mapa sanitari l’any 1980 fins a les 
grans lleis de salut, com la Llei d’Ordenació Sanitària 
de Catalunya (LOSC), la Llei de Salut Pública o la 
Llei de l’Institut Català de la Salut, que ha permès la 
seva constant transformació.

COMUNICAT CONJUNT DEL CONSELLER I ELS EXCONSELLERS DE SALUT DE LA GENERALITAT

El sistema sanitari català: un dels pilars de l’estat del benestar

És per aquestes raons que volem reafirmar el nostre 
orgull i la nostra confiança en el sistema català de sa-
lut, alhora que ens mostrem ferms, des del diàleg i la 
voluntat de consens, en la seva defensa i convençuts 
del seu progrés.
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A CaixaBank volem que facis realitat totes les teves il·lusions.  
Per això, ara et financem un televisor Samsung Curved UHD 
al 0 % TAE per 46,63 € al mes,1 que inclou l’assegurança 
SegurCaixa Electrodomèstics.2

Perquè a CaixaBank creiem que donar crèdit és donar confiança. 

 “La meva il·lusió és veure  

   feliç l’afició” Andrés Iniesta 

1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD de 
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I gualada i la comarca de 
l’Anoia disposen ja d’un 
crematori per a totes 

aquelles persones que vulguin 
ser incinerades. Aquest nou 
servei ha estat possible gràcies 
a la voluntat de l’empresa Fu-
nerària Anoia que va propo-
sar a l’Ajuntament d’Igualada 
la seva voluntat de construir 
un crematori i que finalment 
es va decidir integrar-lo en el 
Cementiri Nou, un espai idoni 
per la seva ubicació i entorn.
Hem parlat amb en Joan Ga-
briel, de Funerària Anoia, so-
bre tot el procés de construc-
ció i sobre aquest nou servei 
que tindrem a la nostra co-
marca.

Amb la inauguració del nou 
crematori Igualada guanya 
un nou servei que  Funerària 
Anoia ha tirat endavant. Ha-
víeu copsat una demanda de 
la gent?
Sí. El servei d’incineració és 
una demanda creixent tot i 
que a la comarca de l’Anoia el 
percentatge d’incineració res-
pecte les defuncions es troba 
en un 20%. Malgrat haver fet 
un salt important en els dar-
rers deu anys, encara estem 
per sota del 40-50% que es pot 
donar a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Des de Funerà-
ria Anoia, en Jaume -el meu 
germà- i jo vam creure opor-
tú fer aquest pas endavant per 
donar més qualitat a les famí-
lies en aquests moments tan 
delicats, evitant d’aquesta ma-
nera el desplaçament incòmo-
de que s’havia de fer fins ara 
per anar a Roques Blanques a 
incinerar.
Ens vam posar en contacte 
amb l’Ajuntament per parlar 
de la seva possible ubicació 
per evitar conflictes veïnals. 
L’Ajuntament va acceptar la 
idea de poder tenir un nou 
equipament per a la ciutat. 

El crematori està integrat al 
Cementiri Nou.
Sí. Finalment es va decidir 
que la millor ubicació per al 
crematori seria el Cementiri 
Nou. Però la condició era que 
l’arquitecta Carme Pinós, de 
prestigi internacional i que 
ja va fer el Cementiri junta-
ment amb Enric Miralles, era 
qui hauria de fer el projecte  

ja que la nova infraestructura 
havia de ser continuista amb 
la línia del Cementiri, la qual 
cosa representava un sobre-
cost en les obres. A nosaltres 
ens va agradar la idea i a la 
vegada ens sentim orgullosos 
de contribuir a la millora d’un 
dels espais més emblemàtics 
i coneguts internacionalment 
de la nostra ciutat. Vam accep-
tar el repte i van decidir tirar 
endavant.

Econòmicament les obres les 
ha assumides Funerària Ano-
ia?
L’edifici del crematori i l’ac-
cés a l’edifici econòmicament 
ha estat sufragat al 100% per 
Funerària Anoia i tot l’ajardi-
nament de l’entorn ha anat a 
càrrec de l’Ajuntament.

Què aportarà de nou aquest 
servei a la comarca.
El servei ja l’oferíem i penso 
que les persones que s’incine-
ren són aquelles que ja tenen 
voluntat d’incinerar-se. No 
crec que el fet que hi hagi un 
crematori a Igualada faci que 
actualment la gent decideixi 
més per aquesta opció. En de-
finitiva però amb aquest ser-
vei que el que hi guanyem és 
qualitat i proximitat, evitant el 

desplaçament en un moment 
tan delicat com és el comiat 
d’una persona estimada.

Quina àrea d’influència tin-
drà?
La comarca de l’Anoia menys 
la zona de Piera, que ja té les 
seves pròpies instal·lacions.

Què és més car, incinerar o 
un enterrament convencio-
nal?
Depèn. Si no es té nínxol és 
molt més car enterrar perquè 
la compra de nínxols és molt 
cara. Sí es té nínxol en propi-
etat és més cara incinerar. Un 
nínxol nou val una mitjana 
de 1.600 euros de compra, in-
cinerar en val uns 600 i enter-
rar val 250 d’euros.  
Altra cosa és el servei funerari 
que és independent de l’enter-
rament i pel qual cadascú opta 
pel que millor li sembla o fins 
on pot arribar.  Personalment 
penso que la gent opta per un 
servei o un altre segons el seus 
sentiments i ara, amb la crisi 
econòmica que vivim la gent 
s’hi mira molt. És important 
tenir en compte però que per 
incinerar no es pot utilitzar el 
servei més econòmic perquè 
és un producte contaminant: 
conté coles, element metàl-
lics... Per a la incineració s’ha 
d’optar per la fusta.

Un crematori ha de ser curós 
amb el medi ambient?
Les màquines que nosaltres 
hem incorporat són tecno-
logia puntera, fetes al Nord 
d’Europa, en països on les in-
cineracions són més a l’ordre 

del dia que aquí. I tot i així es-
tem obligats a no sobrepassar 
els límits d’emissions a l’espai 
que estan inclosos dins la lli-
cència d’activitats que tenim. 
En les nostres instal·lacions 
tindrem molta cura a adap-
tar-nos el màxim que puguem 
a la incineració ecològica, i dic 
al màxim perquè 100% eco-
lògic és molt difícil d’aconse-
guir: hauria de ser material fet 
amb fusta de proximitat, que 
el bosc d’on s’extreu la fus-
ta sigui sostenible, que sigui 
eficient... Amb la qual cosa 
hem d’anar a buscar altres 
productes que, tot i no ser de 
proximitat, siguin productes 
ecològics. Nosaltres cremarem 
productes sense coles, sense 
plom, la roba interior és de 
cotó. 
A més a més la maquinària 
que utilitzem té uns registres 
i estem obligats per l’Ajunta-
ment cada tres anys a passar 
una inspecció. En aquests re-
gistres es demostra si has cre-
mat de forma correcta o has 
cremat productes contami-
nants. 
Tampoc es veurà fum, perquè 
la maquinària incorpora cre-
mador de fums de tal manera 
que per la xemeneia només 
surt vapor blanc, una boirina. 
I tenint en compte l’espai on 
està ubicat penso que no es 
molestarà a ningú.
Per altra banda és de remarcar 
que hem instal·lat dos forns 
crematoris i això per evitar 
d’haver de tancar les instal-
lacions quan es fa el mante-
niment habitual de les mà-
quines. 

Com poden saber els famili-
ars si les cendres que els tor-
nen corresponen realment a 
la persona que es va incine-
rar?
El procés és l’habitual. D’aquí 
el Tanatori sortirà la persona 
difunta cap el crematori. La 
seva urna ja anirà amb ell. A 
la família se li entrega un testi-
moni, un targetó amb el nom  
i un número i alhora hi ha un 
testimoni de ferro amb el ma-
teix número que es col·loca 
damunt del taüt a l’hora d’in-
cinerar-lo. Quan es recullen 
les cendres per dipositar-les a 
l’urna, s’hi col·loca també el 
testimoni en un estoig. A la 
família se li lliura l’urna amb 
un certificat i el testimoni. El 
control és molt rigorós.

I de les urnes, què se’n fa?
Majoritàriament la gent sol 
escampar les cendres dels seus 
familiars, ja sigui a la munta-
nya, al mar o al jardí de casa. 
També actualment hi ha per-
sones que opten per deixar 
les urnes als columbaris que a 
Igualada és al Cementiri Vell.
Nosaltres aconsellem a la gent 
que l’urna, un cop buida, la 
portin aquí a casa nostra i no-
saltres les portem a reciclar. 
Sabem perfectament que un 
cop s’han escampat les cendre, 
aquella urna fa com una cosa 
llençar-la al contenidor i per 
això els oferim aquesta opció. 
Un percentatge molt petit de 
gent se la queda a casa i d’al-
tres es queden una petita mos-
tra de les cendres en un reli-
cari a casa i escampen la resta.
Hi ha qui vol tirar les cendres 
al mar, però per això s’ha de 
seguir una normativa con-
creta que permet abocar-les 
desplaçant-se cinc milles nàu-
tiques mar endins. O bé hi ha 
una urna de sal que un cop la 
llences al mar es desfà.
També existeixen unes urnes 
biodegradables que tarden 
uns tres mesos a desfer-se i 
que permeten que ser enter-
rades a terra i plantar-hi un 
arbre o plantes al damunt per 
recordar la persona estimada.

“Amb el nou crematori, Funerària Anoia aposta per 
donar un servei de més qualitat i proximitat a les famílies”

Joan Gabriel, propietari de Funerària Anoia

“Ens sentim orgullosos 
de contribuir a la mi-
llora d’un dels espais 

més emblemàtics de la 
ciutat com és el Cemen-

tiri Nou

La màquinària que 
incorpora la instal.lació 
és de tencnologia pun-

tera i passa uns controls 
molt rigorosos
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Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía
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El passat divendres, 22 de 
juliol, es va dur a terme 
la inauguració del nou 

crematori d’Igualada, ubicat 
al Parc Cementiri Nou. Una 
construcció que, no només 
dota la capital i la comarca 
de l’Anoia d’un servei fins ara 
inexistent, sinó que s’integra 
en un conjunt arquitectònic 
mundialment reconegut, am-
pliant-lo i augmentant-ne el 
valor i l’atractiu.
La responsable del disseny ha 
estat l’arquitecta Carme Pinós 
que, ara fa tres dècades, ja va 
fer el projecte original del ce-
mentiri juntament amb Enric 
Miralles i, per tant, ha tingut 
la màxima cura que el nou 
edifici tingui el millor encaix 

en el conjunt. A l’acte inau-
gural hi van assistir l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, el 
conseller de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, Santi 
Vila, la presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona, Mercè Co-
nesa, la delegada del Govern 
a la Catalunya Central, Laura 
Vilagrà, la diputada al Par-
lament de Catalunya, Maria 
Senserrich, l’arquitecta Carme 
Pinós, alcaldes de l’Anoia i re-
gidors del consistori igualadí, 
i els administradors de Fune-
rària Anoia, Jaume Gabriel i 
Joan Gabriel.
El crematori inclou depen-
dències per al comiat per part 
dels familiars, una sala d’espe-
ra, una balconada a l’entrada 
dels forns i una petita sala per 
a l’últim adéu. S’aixeca a la 

part inferior del turó que co-
breix la capella i els serveis, de 
manera que des del cementiri 
no es percep l’edificació però, 
en canvi, des d’aquesta sí que 
es copsa l’atmosfera i la be-
llesa del conjunt. Els materials 
predominants són el formi-
gó, que li atorga un caràcter 
més escultòric, i els tanca-
ments ceràmics, que li donen 
una dimensió més acollidora. 
L’obra, executada per l’em-
presa concessionària del servei 
per als propers quaranta-cinc 
anys, ha tingut una durada de 
deu mesos i la seva posada en 
marxa es preveu per a finals 
del mes d’agost.
Al seu voltant, a la zona superi-
or de la capella, l’Ajuntament 
d’Igualada hi ha desenvolupat 
un nou jardí columbari, a par-
tir d’un avantprojecte elaborat 
també per l’estudi de Carme 
Pinós. Aquesta zona, quan ini-
cialment es va desenvolupar el 
cementiri, no es va enjardinar 

L’Anoia ja disposa de crematori, integrat 
en el conjunt del Cementiri Nou d’Igualada
El disseny de l’edifici és obra de l’arquitecta Car-
me Pinós, que va projectar aquest cementiri, als 
anys ’80, juntament amb Enric Miralles

però el terreny s’havia anat 
colonitzant posteriorment 
d’arbusts de forma espontà-
nia. Ara, però, s’ha dut a ter-
me la restauració paisatgística 
i la millora forestal d’aquest 
espai, de manera que l’entorn 
de la capella i el crematori es-
devingui un bosc mediterrani. 
S’hi han adequat nous camins, 
una xarxa de distribució d’ai-
gua per a garantir-ne el reg i 
s’hi ha plantat nova vegetació 
ornamental, arbustiva i de 
mates mediterrànies.

Un referent arquitectònic
El Parc Cementiri Nou, ubicat 
al carrer dels Països Baixos, va 
ser el resultat del concurs con-
vocat per l’Ajuntament l’any 
1.983, on es va escollir projec-
te guanyador el presentat pels 
arquitectes Enric Miralles i 
Carme Pinós. Era una propos-
ta allunyada de la concepció 
dels cementiris tradicionals, 
volent mostrar la instal·la-

ció com un parc on passejar, 
sense la necessitat d’haver 
d’estar envoltat de les imatges 
típiques d’aquest tipus de re-
cintes. Es va construir en dife-
rents fases entre 1.985 i 1.994.
La proposta era fer un tall en 
el sòl amb els nínxols a les 
seves parets. Per això, bona 
part del cementiri es va ubi-
car dins d’una gran fossa, que 
fa que s’integri en el terreny i 
el paisatge. A totes les depen-
dències del recinte hi abunden 
racons, objectes i detalls que 
juguen constantment amb la 
llum i l’ombra, donant a tota 
aquesta construcció un gran 
simbolisme. El nou cementiri, 
del qual n’han fet ampli ressò 
publicacions especialitzades, 
és Bé Cultural d’Interès Local, 
va ser guardonat amb el pre-
mi FAD d’Arquitectura l’any 
1.992 i avui és un símbol i un 
reclam per arquitectes i estu-
diants arribats cada any d’ar-
reu del món.

El nou crematori d’Igualada queda plenament integrat en el Cementiri Nou.

Santi Vila, Mercè Conesa i Marc Castells durant la inauguració. 
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L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha entrat 
a formar part de la di-

recció executiva del Partit De-
mòcrata Català (PDC) i serà 
responsable de la seva àrea de 
Projectes. La candidatura de 
la qual formava part, liderada 
per Marta Pascal i David Bon-
vehí, va assolir el 87’76% dels 
vots en les primàries del 22 i 
23 de juliol, imposant-se a la 
candidatura d’Ignasi Planas. 
Completen la nova direcció 
un bon nombre d’alcaldes, 
com el de Valls, Albert Batet, la 
de Calella, Montserrat Candi-
ni, el de Besalú, Lluís Guinó, el 
de Martorell, Xavier Fonollo-
sa, el de Sallent, David Saldo-
ni, el de Deltebre, Lluís Soler 
i, amb ells, Maria Dolors Tella, 
Vanessa Farré i Elsa Artadi. 

Marc Castells afirma que 
“afrontem amb una gran il·lu-
sió aquest gran repte de conso-
lidar el nou PDC amb aquesta 
nova direcció, que sortida en 

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, a la nova direcció executiva 
del Partit Demòcrata Català

bona part del món municipal 
i amb un gran pes del territori 
vol acostar el partit a la gent 
i convertir-lo en la principal 
força de centre a Catalunya”. 

En la mateixa jornada electo-
ral, que va tenir la participació 
de 5.430 associats, un 60%, 
els estatuts de la formació es 
van ratificar per una àmplia 

majoria de 97’44% de vots 
favorables. L´única candida-
tura que optava a la presidèn-
cia, formada per Artur Mas 
i Neus Munté, va assolir un 
95’07% dels vots i Mercè Co-
nesa, alcaldessa de Sant Cugat 
i presidenta de la Diputació de 
Barcelona, va assolir la presi-
dència al Consell Nacional del 
partit , imposant-se a Santi 
Vila i Joan Vila. Va aconseguir 
un 49’44% dels vots i, tot i no 
arribar al 50% necessari, la re-
núncia de Santi Vila va evitar 
una segona volta. Finalment, 
pel que fa a l’elecció del De-
fensor de l’Associat, sí que 
caldrà una segona volta entre 
els candidats Iolanda Aguilar 
(34’09% dels vots), Iolanda 
Garcia (24’50%); Enric Llau-
ger (23’85%) i Francesc Xavi-
er López (17’53%). 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha aprovat en el 
ple municipal celebrat 

aquest dimarts, 26 de juliol, 
l’atorgament de subvencions 
a tretze empreses locals que 
es van crear entre l’1 de gener 
i el 31 de desembre de 2015. 
Cadascuna rep un ajut que va 
dels 1.903 euros als 3.721 eu-
ros, segons els criteris de pun-
tuació que marquen les bases 
de la convocatòria.
Per a poder acollir-se a aques-
ta línia de subvencions, cal 

complir diferents requisits, 
com haver donat d’alta l’em-
presa durant l’any passat, ha-
ver invertit en immobilitzat 
material un mínim de 3.000 
euros, haver formalitzat una 
contractació laboral més enllà 
de l’empresari, i poder acredi-
tar la viabilitat tècnica, econò-
mica i financera del projecte 
empresarial.
Aquesta és la vuitena edició 
d’aquestes subvencions, una 
mesura ja consolidada que vol 
ajudar a fomentar l’emprene-
doria i dinamitzar l’economia 
local.

L’Ajuntament concedeix 30.000 euros en subvencions a tretze 
noves empreses creades durant l’any 2015

Marc Castells forma part de l’equip liderat per Marta Pascal i David Bonvehí.
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A hir dijous va ser un 
altre d’aquells dies 
senyalats en el camí 

per aconseguir la Vegueria 
del Penedès. La proposició de 
llei presentada conjuntament 
el passat dia 2 de juliol pels 
grups parlamentaris de JxSí, 
PSC, CSQP i CUP s’ha co-
mençat a debatre a la Cambra. 
Els representants d’aquests 
grups han pres la paraula per 
defensar el contingut d’aques-
ta llei. Han intervingut:
Eva Martínez del PSC i alcal-
dessa de Vallirana. Ha recor-
dat l’ampli suport que té al 
territori la demanda de la ve-
gueria per part d’ajuntaments, 
consells comarcals, el món 
econòmic, les entitats comar-
cals i moltíssimes ciutadans a 
nivell personal. Martínez ha 
explicat que el seu partit té un 
gran arrelament al territori 
una gran presència en el món 
local de manera que és bo po-
sicionar-se a favor d’aquesta 
reivindicació que ha de servir 
per millorar les condicions de 
vida dels penedesencs sobre-
tot si es compleixen les condi-

sava la importància d’avançar 
en el Pla territorial i d’afron-
tar amb decisió i coherència la 
descentralització dels serveis 
de la Generalitat.
Joan Garriga de la CUP, qui 
després de saludar els assis-
tents penedesencs, explicava 
que el plantejament de la reor-
ganització territorial sempre 
ha anat lligat a la democràcia, 
recordant la Generalitat re-
publicana que ho va afrontar, 
però l’alçament feixista ho va 
truncar. “Ara es torna a par-
lar d’una organització que 
entronqui amb el sentiment i 
alhora l’eficiència: el Penedès 
té massa crítica suficient per 
ser-li reconeguda la seva sin-
gularitat entre les dues grans 
àrees metropolitanes veïnes”.
Neus Lloveras, alcaldessa de 
Vilanova, i Teresa Vallverdú, 
diputada de l’Arboç  es van re-
partir el temps de JxS. Llove-
ras celebrava el consens de 99 
diputats en aquest tema que 
consisteix bàsicament a adap-
tar la divisió territorial a la 
realitat, a treballar a favor del 
desenvolupament socioeco-
nòmic d’un territori amb un 
fort sentiment de pertinença. 

la voluntat dels penedesencs 
d’esdevenir vegueria amb la 
dels catalans d’esdevenir re-
pública.
Per part dels grups contraris 
a la llei va parlar primer San-
ti Rodríguez del PP, vilanoví, 
intentant justificar el seu no i 
la contradicció d’haver donat 

El Parlament aprova tramitar la modificació de la Llei 
de Vegueries per incloure-hi la del Penedès

tota mena que comportarà.
Ara el Parlament comença el 
període de vacances estiuen-
ques i tan bon punt s’acabin 
(setembre) la tramitació de 
la llei començarà a obrir-se 
camí. En no preveure’s que 
sigui gaire complicada, tot fa 
pensar que al novembre/de-
sembre se’n podria produir 
l’aprovació definitiva. Per 
acabar cal afegir que la ma-
teixa llei també recollirà la 
modificació que comporta el 
reconeixement de la comarca 

del Moianès i la seva adscrip-
ció a l’àmbit de la Catalunya 
Central.
En acabar, i a iniciativa seva, 
el president Puigdemont, 
acompanyat del Conseller de 
Governació, l’arbocenc Jordi 
Jané, ha volgut fotografiar-se 
amb els diputats del territori 
i els altres que han donat im-
pulsat a la llei, membres de la 
PVP, així com amb els pene-
desencs i moianencs que hem 
assistit a aquesta històrica ses-
sió. 

cions de funcionalitat, proxi-
mitat i participació. 
Hortènsia Grau de CSQP va 
valorar i agrair la feina feta des 
del territori. “Amb el govern 
tripartit es va aprovar l’àmbit 
de planificació i va ser un error 
no aprovar llavors la vegueria; 
lamentem que els governs 
posteriors no haguessin fet res 
per desenvolupar aquesta ve-
gueria i les altres”. Grau defen-

Vallverdú va explicar que la 
política mereix aquest nom 
quan és al servei de tothom. 
“No es tracta de res romàntic, 
sinó social: per la seva situa-
ció el Penedès ha sigut massa 
sovint una reserva de sòl ba-
rat per col·locar-hi polígons i 
infraestructures de mobilitat 
que passen de llarg i la ve-
gueria ha de ser l’eina per can-
viar-ho”. Comparà finalment 

suport a l’àmbit i a mocions 
provegueria: va ser un discurs 
ben travat i respectuós amb 
els seus conciutadans pene-
desencs. I finalment parlava 
Sergio Sanz, de C’s amb una 
intervenció tòpica i absolu-
tament indignant, plena de 
menyspreu a tota la gent del 
Penedès que han treballat i 
s’han il·lusionat pel seu reco-
neixement i pels avantatges de 

Amb una amplíssima majoria (98 vots contra 34) el ple rebutja les esmenes a la totalitat presentades pel PP i C’s

Els diputats al Parlament aplaudint els membres de la Plataforma per la Vegueria Pròpia. 

El president Carles Puigdemont i el conseller Jordi Jané amb els representants de la Vegueria 
i parlamentaris del territori a les escales del Parlament. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Després de l’ èxit de la primera 
assemblea de veïns i veïnes del 
Rec, i arrel de la decisió presa a 
dita assemblea de demanar ex-
plicacions a l’Ajuntament sobre 
el projecte de transformació del 
barri, aquest dijous dia 28 d’ 
agost els veïns estem convocats 
a una reunió informativa al saló 

de sessions de l’ Ajuntament d’ 
Igualada, a les vuit del vespre.
Tanmateix, es convoca a tots els 
interessats a una nova assem-
blea per dilluns 1 d’ Agost, a les 
20h a l’ espai de La Bastida 
(C/ Creueta 31), per tal de 
valorar aquesta trobada amb 
l’ Ajuntament i proposar la 
creació d’ una comissió d´a-
questa assemblea.

Nova assemblea dels 
veïns del barri del Rec
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Plaça de la Creu, 2, Igualada  
Tel. 93 803 43 40
www.finquesrambles.com

PROPERA CONSTRUCCIÓ DE CASES UNIFAMILIARS 
A L’AV. DR. PASTEUR-SET CAMINS, D’IGUALADA

RESIDENCIAL 
PASTEUR 
FES LA TEVA RESERVA!

Segueix-nos a facebook

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del dilluns, 1 d’agost, 
i fins el dilluns, 29 d’agost, 
ambdós dies inclosos, totes les 
zones blaves d’Igualada seran 
gratuïtes i, per tant, no caldrà 
pagar per estacionar els vehi-
cles en les àrees d’aparcament 

controlat. Sí que serà obliga-
tori, però, fer-ho a partir del 
dimarts, 30 d’agost, l’endemà 
de la Festa Major. Aquesta 
mesura de gratuïtat afecta es-
pecíficament les zones blaves, 
però els aparcaments soter-
rats de la ciutat conserven les 
seves condicions habituals. 

Zones blaves gratuïtes 
durant l’agost

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres passat, 22 
de juliol, l’Ajunta-
ment d’Igualada va 

enllestir les obres de reforma 
de la Plaça dels Traginers. Les 
tasques han tingut per objec-
tiu fer més amable i acollidor 
aquest indret simbòlic de la 
ciutat i millorar l’accessibilitat 
i la mobilitat de les persones 

a la mateixa plaça i els carrers 
seu entorn, com el carrer dels 
Traginers i la Travessia dels 
Traginers. Es contemplava 
com a especialment priorità-
ria l’ampliació de les voreres 
d’aquesta última via, que ser-
veix d’enllaç entre dos dels 
principals museus de la ciutat, 
el Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia i el Mu-
seu del Traginer.

Finalitzen les obres de reforma 
i millora de la Plaça dels Traginers

La nova plaça presenta més 
espai per les persones, ja que 
s’ha ampliat l’illa central de 
vianants fins a tocar la façana 
del Museu dels Traginers, i una 
estètica millorada, millorant 
l’arbrat i enjardinament exis-
tents i afegint nous elements 
de mobiliari, com bancs i ca-
dires. Se n’ha suprimit tam-
bé la circulació en rotonda i 
s’han reordenat el trànsit i els 
estacionaments.
El cost de les obres ha estat de 
125.000 euros, aportats per 
l’Ajuntament i pel Pla de Bar-
ris de la Generalitat de Catalu-
nya i la durada d’aquests tre-
balls ha estat de gairebé quatre 
mesos.

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat 15 de juliol, a l’antiga 
fàbrica Moritz de Barcelona, 
el Gremi de Tallers va lliurar a 
Josep M. Basols i Josep Basols 

(pare i fill), de Garatge Mont-
serrat, el premi com a 50 anys 
d’agremiats i representants del 
Gremi. L’acte va tenir lloc en 
el transcurs de la festa de Sant 
Cristòfol.

Garatge Montserrat, 
homenatjat pel Gremi 
de Tallers de Barcelona

El guanyador d’un cap de setmana
 a Madrid és el client nº 1809 

CARLES ORTUÑO.

Enhorabona!



D
es de FeedBackground portem fetes moltes 
visites a les típiques (en sentit totalment 
positiu) empreses industrials catalanes que 
hi ha per tot el territori. Ens estem referint 

a una empresa industrial, generalment familiar, amb 
un volum de facturació d’entre els 10 i els 100mio €, 
així com amb una plantilla d’entre 50 i 200 persones.

Aquest perfil d’empresa, segons la nostra experiència i 
visió, acostumen a estar prou ben gestionar i a complir 
amb dues característiques que les acaben marcant:
1. Coneixen i usen prou bé el concepte de 

PIA PRAT JORBA

L’AUTONOMIA FINANCERA I DE MERCAT 

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

El model de finançament va seguir discriminant CAT el 2014.
Som el nro.3 en aportar però el nro.10 en rebre recursos
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

R-E-S-E-R-V-E-S   C-O-M-P-T-A-B-L-E-S,  per tant, 
tenen autonomia financera
2. Acostumen a tenir un R-A-T-I  D’E-X-P-O-R-T-A-
C-I-Ó al voltant del 80%. Ja fa força anys van decidir 
ampliar el mercat i aquest fet els dóna autonomia de 
mercat. Aquests dos punts acaba definint un DAFO

En definitiva, tenim un potencial de creixement em-
presarial, i per tant, com a país, des del punt de vista 
industrial. Ja sigui des de l’administració, ja sigui des de 
les pròpies empreses, cal explotar-ho i aprofitar-ho per 
assegurar el futur dels nostres fills.   

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

ESP tendrá que ‘encontrar’ 21 mM desde ahora hasta 31.12.2018. 
Imaginen lo que viene.

El exconseller Andreu Mas-Colell ficha por La Caixa 
como miembro de su consejo asesor de expertos en 

investigación internacional.

FRANCESC ALCARAZ
ECONOMISTA  Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

XAVIER MORALES ECONOMISTA
@XM300

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.

TROBAR FEINA 
AMB POKEMONGO

F. ALCARAZX. MORALES P. CARLES
XAVIER MORALES

El principal objectiu del Gremi 

d’Adobers d’Igualada, com a centre 

del Clúster de la Pell Europea de 

Qualitat, és ajudar als adobers ma-

rroquins a escollir un bon model 

de desenvolupament.

PERE CARLESF. ALCARAZ

F
a uns dies que estic molt enfeinat 
amb el mòbil capturant Pokemons 
per les places i carrers amb les poke-
balls...

Recentment un reconegut professor d’IESE 
va pronosticar que les xifres d’atur millorari-
en en els propers anys de forma gradual però 
constant degut a l’envelliment de la població 
-que fa disminuir la població activa- i la crei-
xent demanda de ocupació del sector tercia-
ri, específicament el turístic i HORECA i de 
l’atenció a les persones. Aquest pronòstic po-
sitiu tindria segons el professor la seva con-
trapartida: en termes generals els nous llocs 
de treball generats en aquests sectors patiran 
de salaris baixos, temporalitat i d’una alta 
mobilitat geogràfica.

I vet aquí que una nova fornada d’aplicaci-
ons mòbils (JobToday, CornerJob, Trabajo 
Próximo, WorkToday, etc.) volen ajudar-nos 
en la cerca de feina d’una manera ràpida i 
ben a prop d’on siguem. La clau de volta 
d’aquestes aplicacions és la mateixa que el 
conegut Wallapop o el PokemonGo, l’aprofi-
tament de tecnologies integrades en els nos-
tres smartphones com la geolocalització i la 
càmera. Pels empresaris que treballen en els 
sectors de la restauració i els serveis, a voltes 
caracteritzats per una forta estacionalitat i 
puntuals pics de feina, s’obre una porta d’ac-
cés directa i econòmica a candidats pròxims 
i disponibles aquell moment. A Igualada si 
avui mateix feu una cerca amb JobToday ó 
CornerJob trobareu vacants de cambrer, cui-
ner, repartidor ó d’agent d’assegurances.
Ja hem vist que aquestes aplicacions mòbils 
poden ajudar tant als demandants de feina 
com als empresaris a trobar-se mes fàcilment 
en el lloc i moment adequats, però també 
convindrem que hem d’estar a l’aguait que 
no es consolidi un mercat de treball carac-
teritzat per la precarietat i els salaris baixos. 
Els nostres joves amb els seus smartphones 
han de tenir la possibilitat de capturar una 
feina Pikachu però també una de Pokemons 
llegendaris.   

 Els nostres joves amb els 
seus smartphones han de 

tenir la possibilitat de capturar 
una feina Pikachu però també 
una de Pokemons llegendaris.

EL GREMI D’ADOBERS D’IGUALADA I ELS ADOBERS MARROQUINS
(un cas d’èxit de cooperació internacional)

PERE CARLES President de Grup Carles 
@grup_carles

Tenim un potencial 
de creixement empresarial, 
com a país, des del punt de 

vista industrial.

D
arrerament s’han publicat informacions 
referents a les activitats que lidera el Gre-
mi d’Adobers d’Igualada dirigides al sector 
dels adobers de Marroc, que cal explicar 

amb cert detall perquè s’entengui la feina d’aquest col-
lectiu igualadí en l’àmbit de la cooperació internacional, 
en el qual GRUP CARLES hi participa com a agent extern.
És evident que en les col·laboracions hi ha d’haver bona 
predisposició per ambdues bandes i cal que tothom n’ob-
tingui profit com a objectiu, tenint clar que aquest profit 
pot ser més o menys directe, i a més o menys llarg termini. 
En aquest cas, l’Associació d’Adobers de Fès (Marroc) ja 
fa temps que havia tramès a les seves organitzacions em-
presarials, el seu neguit per poder millorar la seva situa-
ció en el país, on el sector està passant per una etapa molt 
complicada degut a la confluència de diversos factors que 
han estat abastament identificats.
Fruit de contactes entre les Cambres de Comerç i una 
oportuna visita d’una delegació marroquina a la Diputa-
ció de Barcelona, que va propiciar una reunió amb l’Al-
calde Marc Castells, es va iniciar un primer projecte de 
cooperació entre ambdues associacions d’adobers, que ha 
aportat un diagnòstic del sector i diverses sessions de for-
mació a Fès i a Igualada amb industrials marroquins com 
a receptors, que han pretès mentalitzar-los de la necessitat 
d’afrontar canvis estructurals i de procés que els aportin 
un benefici econòmic aplicant economies d’escala i un 
benefici ambiental que millori les condicions d’aboca-
ment d’aigües i gestió dels residus existents actualment al 
país. Aquest benefici ambiental té una doble repercussió 
positiva, ja que d’una part vol dir que els cuirs adobats al 
Marroc arribin al mercat amb el compliment dels parà-
metres ambientals, igualant paulatinament per a tothom 

les exigències en aquest àmbit, i en segon lloc, no oblidem 
que entre ambdues comunitats estem units per un mateix 
mar, receptor únic dels impactes negatius al medi ambient 
a ambdues ribes de la Mediterrània. 
Aquest és el principal objectiu del Gremi d’Adobers d’Igua-
lada, com a centre del Clúster de la Pell Europea de Qualitat, 
ajudar als adobers marroquins a escollir un bon model de 
desenvolupament, semblant al que durant 20 anys s’ha anat 
implementant a Igualada, evolucionar en tots els sentits per 
a concórrer en el màxim d’igualtat de condicions en el glo-
balitzat mercat de la pell.
Les pells del Marroc, en bona part provenen d’animals de 
raça Europea, però la mala gestió en l’escorxat, les males 
pràctiques de conservació i uns processos poc controlats les 
malmeten, fet que junt amb la impossibilitat d’exportar-les 
en determinats estats de fabricació per l’equivocada norma-
tiva comercial vigent en el país, fa que la indústria adobera 
marroquina passi per un moment molt complicat, quan el 
que tocaria fóra, a més o menys llarg termini , poder expor-
tar a mitja fabricació (WET BLUE ) lots de pells de qualitat 
alta, que ells no precisen i que a les indústries Igualadines els 
vindrien molt bé i els ajudaria a pagar la reconversió.
Hi ha un altre vessant important, que consisteix en el fet 
d’ajudar a sortir endavant un sector estratègic per al Mar-
roc, que ocupa a molta gent, per tal que es pugui consoli-
dar en l’evolució industrial exigida i segueixi creixent com 
a font de treball, contribuint així al seu desenvolupament 
i facilitant-li la seva normalització, evitant problemes 
socioeconòmics que tots tenim ben presents.
És un bon exemple de cooperació internacional de la 
Diputació de Barcelona, amb un soci que és el Gre-
mi dels Adobers, que hi aporta generositat i conei-
xement. 
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La Coll@nada presenta el cartell i programa alternatiu de la   
Festa Major amb una vessant crítica força important
TON CASELLAS / LA VEU 

El passat dimecres a les 
8 del vespre a la plaça 
Pius XII la Coll@nada 

va presentar com cada any el 
programa alternatiu de la Festa 
Major d’Igualada, amb algunes 
novetats. 
En el programa d’aquesta nova 
edició es mantenen les activitats 
ja habituals que l’entitat iguala-
dina ha implantat a la ciutat. 
Des dels Jocs Bèsties al Rec, el 
Fes-te el dinar, la Cigronada o la 
Tria de l’Hereu i la Pubilla. Ara 
bé, també hi ha algunes activi-
tats noves com la rebuda popu-
lar amb passacarrers del patró 
de la cituat, Sant Bartomeu, 
una edició del No em toquis els 
ous per la mainada i també una 
baixada popular cap al Rec. 

Cartell
En l’edició d’aquest any, els or-
ganitzadors van decidir fer més 
d’un cartell, això sí seguint tots 
una mateixa línia. Durant l’acte 
no es veia cap cartell per enlloc, 
però quan va tocar, els joves 

que participaven en la presen-
tació van aixecar els 8 cartells 
que conformen aquesta sèrie. 
El disseny final es va escollir de 
manera participativa, per tant, 
tothom hi podia dir la seva tant 
en aspectes tècnics com de con-
tingut. Ara bé, els qui van plas-
mar les idees al cartell van ser 
els alumnes de l’Escola d’Arts 
Gaspar Camps Arnau Garcia 
i Marc Orgaz en col·laboració 
amb el dissenyador Jaume En-
rich de l’estudi Sendra & Enric. 
Per fer una pinzellada en aspec-
tes tècnics, cal dir que es va uti-
litzar la fotografia com a tècnica 
base, amb els seus retocs. Des 
de l’estudi Sendra & Enric van 
explicar que se sentien molt sa-
tisfets de poder ajudar al jovent 
igualadí. 

“Igualada per a qui la festeja”
Una altra novetat és l’augment 
de l’esperit crític que volen do-
nar-hi a la festa, segons ells “a 
la campanya d’aquest any s’ha 
volgut introduir un eix enca-
ra més crític per fer de la Festa 
Major un espai que hi tingui 

cabuda tothom”. També van 
expressar el seu desacord amb 
el model de ciutat, que diuen 
que s’ha convertit en una ciutat 
de consum, una ciutat “marca”, 
en què l’ocupació de l’espai pú-
blic queda cada cop més redu-
ït per culpa d’aquest model de 
consum. Defensen que el carrer 
ha de ser un espai per a què la 
ciutadania pugui desenvolupar 
activitats de manera lliure. En 
aquest sentit s’ha creat l’eslò-
gan d’aquest any: “No som una 
marca, Igualada per a qui la fes-

teja”.
“No és no”
Seguint una mica en aquesta 
línia de l’esperit crític, la Colla-
nada va tornar a exposar el seu 
protocol contra les agressions 
sexistes durant la Festa Major. 
Aquest any ha estat ampliat i 
s’ha potenciat la prevenció. Per 
a crear aquest protocol, asse-
guren que “diverses dones han 
fet un grup de treball des de fa 
mesos” per tal de fer-lo legítim. 
També van assegurar que volen 
que la forma de relacionar-se 

a les nostres festes sigui lliure, 
creuen que les festes són un bon 
lloc per prendre consciència. 
Ara bé, també van reconèixer 
segons ells que les festes poten-
cien les agressions masclistes, 
ja que l’alcohol, les drogues, la 
música alta i la multitud gene-
ren facilitats. 
Alguns punts destacats del 
protocol són els següents: “res 
no justifica una agressió mas-
clista, no es qüestiona el relat 
ni l’actuació de la persona que 
s’ha sentit agredida, s’actuarà 
d’acord amb el que la persona 
agredida decideixi, si t’has sentit 
agredida respon, no estàs sola 
o si necessites suport adreçat 
a les persones amb braçalets 
liles”. En referència a aquest 
últim punt, la Coll@nada posa 
a disposició de qui ho vulgui 
aquest servei de braçalets liles. 
Es tracta d’unes persones que 
durant la festa els portaran i 
ajudaran a solucionar el con-
flicte que sigui, van assegurar 
que fins i tot si calia fer-lo fora 
de l’espai es faria. 
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E l passat divendres es 
va celebrar la segona 
cerimònia de promo-

ció d’alumnes que conclouen 
els seus estudis al nou Cam-
pus Universitari d’Igualada. 
Aquest curs 2015-2016 han 
finalitzat els seus estudis un 
total de 26 alumnes del Grau 
en Enginyeria Química i del 
Grau en Enginyeria en Orga-
nització Industrial. Tot i que 
estava previst a l’exterior, l’ac-
te de graduació es va fer final-
ment al vestíbul del Campus 
per les inclemències meteo-
rològiques. Els mateixos estu-
diants van ser els encarregats 
de conduir la presentació la 
cerimònia.
Anna Bacardit, directora de 
l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada, va expressar el seu desig 
que els pas per la universi-
tat hagi permès als alumnes 
“descobrir altres maneres de 
fer, altres maneres de pensar, 
de participar i, sobretot, de 
cooperar”. Després de felici-
tar-los, Bacardit els ha dema-
nat que es segueixin formant 
al llarg de la vida i que esde-
vinguin “persones implicades 
en el vostre entorn, compro-
meses, solidàries i crítiques”
Sisco Vallverdú, representant 
de la UPC i vicepresident 
del Consorci Escola Tècnica 

d’Igualada, es va mostrar or-
gullós de veure els alumnes 
graduats i els va advertir que 
un dels grans reptes als que 
s’enfrontaran és que “haureu 
de decidir, i les competències 
que adquiriu us han de portar 
a prendre les decisions més 
adequades, a vegades sense sa-
ber ben bé les conseqüències 
o característiques”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha recordat l’aposta 
de la ciutat pels estudis uni-
versitaris i, dirigint-se als gra-
duats els ha dit que “el futur 
sou vosaltres” i ha advertit 
que “no hi ha cap futur per 
la gent que no es forma de 
manera continuada”. Castells 
també ha agraït la dedicació 
dels professors del Campus i 
ha posat en valor els índexs 

Es gradua la segona promoció del 
Campus Universitari d’Igualada

d’excel·lència de les universi-
tats catalanes que permeten 
“construir un país d’oportu-
nitats”.
El padrí d’aquesta promoció, 
2012-2016 és Lluís Ollé, pro-
fessor del Campus que consi-
dera “un privilegi” haver estat 
escollit. Ollé ha explicat que 
“he lluitat per aconseguir-vos 
un futur exitós amb les bases 
de coneixement que heu ad-
quirit” abans de procedir al 
lliurament de les bandes i les 
orles a cadascun dels 26 alum-
nes graduats.
El cant del tradicional Gau-
deamus Igitur va donar pas a 
les fotografies de grup i a un 
refrigeri. El duet igualadí for-
mat per Ariadna Bonet i Cels 
Burgès van posar la banda so-
nora a l’acte.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest estiu 2016, el 
Departament d’Ense-
nyament inverteix en 

obres de millora de les faça-
nes de l’INS Joan Mercader. És 
una continuïtat del que es va 
iniciar l’estiu passat i és pos-
sible que segueixi en cursos 
posteriors.
De moment, les actuacions 
es fan sobre les façanes Sud i 
la recollida d’aigües dels tres 
mòduls d’aules. Ja l’estiu del 
2015 es va fer de la millora 
del mur exterior del centre, 
més visible pels ciutadans, que 

toca la rampa de pujada que 
va de la Plaça de Pompeu Fa-
bra (coneguda com la Plaça de 
les tortugues) a l’espai espor-
tiu del Parc del Xipreret. 
Això anirà acompanyat de les 
actuacions que s’han progra-
mat des del mateix institut 
per a la millora de diferents 
espais: totes les aules i el ves-
tíbul principal, a banda del 
manteniment habitual. Tam-
bé està previst que les aules es-
pecífiques per al treball de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) dupliquin 
la seva dotació en aparells in-
formàtics.

Actuacions de millora 
de les instal·lacions de 
l’INS Joan Mercader

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
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ANOIA / LA VEU 

E l conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Josep 
Rull, la presidenta de la 

Diputació de Barcelona, Mer-
cè Conesa, i el vicepresident 
segon de l’ens municipalista, 
Marc Castells, van presentar 
aquest dilluns el projecte de 
les Vies Blaves, que crearà 306 
quilòmetres de camins per a 
vianants i mitjans no motorit-
zats al llarg dels rius Llobregat, 
Anoia i Cardener.
Aquestes Vies Blaves discorre-
ran per una de les àrees més 
dinàmiques d’Europa, amb un 
urbanisme de gran complexi-
tat i que aplega 65 municipis. 
Un total de 5,2 milions de 
persones, el 70% dels catalans, 
hi viu o es troba a menys de 
mitja hora de distància. Per la 
dimensió del projecte, és una 
actuació inèdita al sud d’Eu-
ropa.
 
Urbanisme al servei del ciu-
tadà
El conseller Rull destacava que 
“es tracta d’un projecte inèdit 
al sud d’Europa que recull els 
objectius del Govern”, perquè 
“utilitzarem l’urbanisme per 
acostar el medi ambient a la 
gent”, i servirà per impulsar la 
mobilitat ecològica i l’activitat 
econòmica i el turisme.

A més, recordava que l’actua-
ció és possible perquè “el país 
ha fet un esforç extraordinari 
en el sanejament de les seves 
aigües”. Així, va insistir que 
“s’han fet els deures i s’han 
fet conjuntament entre la Ge-
neralitat i les administracions 
locals”.
La Diputació de Barcelona 
va decidir el 2015 engegar 
el projecte de les Vies Blaves 
com a eina prioritària per a la 
dinamització turística de les 
comarques barcelonines. Per-
metrà recuperar la salubritat i 
el paisatge dels entorns fluvi-
als i dotar les poblacions ribe-
renques d’infraestructures de 
lleure de qualitat.

Tres itineraris de senders
També es posaran en valor 
camins històrics, elements pa-
trimonials i paisatgístics i es 
faran accessibles espais natu-
rals desconeguts o descuidats. 
En conjunt, suposarà una in-
versió de 25 milions d’euros, a 
càrrec de la Diputació.
Les Vies Blaves s’estructuraran 
en tres branques:
• Via Blava Llobregat: recorre-
rà els 186 quilòmetres al llarg 
de les comarques del Bergue-
dà, el Bages, el Baix Llobregat, 
el Vallès Occidental i el Barce-
lonès. S’iniciarà a les fonts del 
riu, a Castellar de N’Hug, i fi-

nalitzarà a la desembocadura 
d’El Prat de Llobregat, unint 
indrets com Sant Benet de Ba-
ges, Montserrat i 15 colònies 
tèxtils.
El recorregut principal es po-
drà completar amb fins a 100 
quilòmetres més de possibles 
variants i enllaços. La Via Bla-
va Llobregat suposarà una in-
versió de 14 milions d’euros.
• Via Blava Cardener: en 
aquest cas, s’habilitaran 50 
quilòmetres d’itineraris pel 
Bages, entrant a la demarca-
ció de Barcelona per Cardona 
i confluint amb la Via Blava 
Llobregat a Castellgalí. La in-
versió prevista és de 5 milions 
d’euros.
• Via Blava Anoia: seguirà el 
riu al llarg de 70 quilòmetres 
per l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Baix Llobregat. Començarà a 
la confluència dels camins de 
Calaf, Sant Matí Sesgueioles, 
Montmaneu i Argençola; con-
tinuarà per Jorba i s’unirà a la 
Via Blava Llobregat a Marto-
rell. Requerirà una inversió de 
6 milions d’euros. 

Els rius Anoia, Llobregat i Cardener disposaran de més 
de 300 km de Vies Blaves per a vianants i ciclistes 
El riu Llobregat, que neix i mor a la demarcació de Barcelona, i els seus afluents Cardener i Anoia tindran una Via Blava que 
recorrerà més de 300 km per fer-hi rutes a peu, en bicicleta o en cavall

A més del patrimoni cultural 
situat a tocar dels rius, les Vies 
Blaves travessaran tres parcs 
naturals, 12 espais naturals 
protegits i vuit espais turístics.
 
Redacció coordinada del 
projecte
El disseny de les Vies Blaves 
es durà a terme mitjançant la 
tramitació d’un Pla director 
urbanístic (PDU), una figura 
de planejament supramuni-
cipal amb un gran nivell de 
detall. Precisament, el conse-
ller Rull anunciava que aquest 
dimarts la Comissió de Polí-
tica Territorial i d’Urbanisme 
de Catalunya, òrgan col·legiat 
dependent del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
encarregarà l’inici de la seva 
redacció i tramitarà tot el 
procediment. “Aquest dimarts 
donarem formalment el tret 
de sortida, i en un període 
d’un any i escaig estarem en 
condicions de poder-ho apro-
var, encara que els treballs 
aniran en paral·lel”, ha asse-
gurat Rull. 

Com tots els PDU, un cop 
hagi rebut l’aprovació inici-
al se sotmetrà a informació 
pública i a l’audiència dels 
ajuntaments, perquè tots els 
municipis i la ciutadania pu-
guin fer les al·legacions que 
estimin oportunes. L’aprova-
ció definitiva del PDU de les 
Vies Blaves es preveu per a 
finals del 2017 o principis del 
2018. Per tal de coordinar tots 
els treballs, es crearà una co-
missió de seguiment amb re-
presentants de la Generalitat, 
de la Diputació i dels equips 
redactors. La Diputació de 
Barcelona finançarà el cost de 
la redacció del PDU.
Paral·lelament, aquest mes 
de juliol també s’inicien els 
tràmits per a la redacció del 
projecte executiu de la Via 
Blava Llobregat. Al setembre 
començarà el procés per con-
tractar la redacció del projecte 
Via Blava Cardener i de la se-
gona fase de la Via Blava Ano-
ia, atès que el projecte execu-
tiu de la primera fase ja està 
redactat.Josep Rull, Mercè Conesa i Marc Castells en la presentació.

PER AMPLIACIÓ DE PLANTILLA
ES NECESSITA PERSONAL 

EDAT DE 18 A 35 ANYS
FORMACIÓ A CÀRREC DE L’EMPRESA

TRUCAR PER A CONCERTAR ENTREVISTA 
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 h a 18 h

T. 93 676 62 30
igualada@cyap.es



COMUNITAT D’USUARIS DEL REC D’IGUALADA

ANUNCI

La Comunitat d’usuaris del Rec d’Igualada, convoca a tots els seus usuaris a l’ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc a l’edi�ci d’Igualada Leather Cluster Barcelona, J. Bella, al carrer de 
Joan Mercader, cantonada amb carrer del Rec, d’Igualada, el proper 7 de setembre de 2016, a les 15:30 
hores en primera convocatòria i a les 16:00 hores en segona convocatòria, amb el següent:

Ordre del dia

1.- Posada en consideració i decisió sobre la proposta d’un usuari d’obrir una porta a la caseta del rec.

2.- Aprovació comptes.

La documentació que es posa a consideració de l’Assemblea General estarà a disposició dels usuaris que 
vulguin examinar-la a l’avinguda Pla de la Massa s/n, d’Igualada, on podran obtenir-ne còpies amb 
caràcter gratuït.
Per la importància dels temes a tractar es prega la seva assistència i puntualitat.
Es recorda a tots els usuaris que els representants de les societats hauran d’exhibir l’escriptura original del 
poder, i hauran de lliurar una fotocòpia de la mateixa.
Els usuaris que no puguin comparèixer personalment podran ésser representats per altres usuaris 
sempre que aquesta representació sigui conferida expressament i per escrit.
Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant edicte publicat al tauló d’anuncis de l’Ajuntament 
d’Igualada i al domicili de la Comunitat, es publicarà anunci al DOGC i a la Veu de l’Anoia com a diari de 
més difusió al seu àmbit territorial i serà noti�cada personalment a tots els usuaris que consten a l’últim 
padró.

 Igualada, a 21 de juliol de 2016.

El President
Sr. Bernat Vilarrubias Solanes
En representació d’Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A questa setmana s’ha 
signat l’acta de re-
planteig de l’obra de 

la plaça Major que està a punt 
per iniciar-se. Aquesta actua-
ció està inclosa al projecte de 
Rehabilitació del Centre urbà: 
2a Fase, Etapa B, i afectarà el 
tram de la Plaça Major i carrer 
Major fins al carrer Igualada. 
Aquesta part, s’ha adjudicat a 
Aglomerats Girona, SA per un 
import de 298.000 euros.
La regidoria d’Obres i Urba-

nisme ha adreçat una carta 
informativa als veïns afectats 
on se’ls explica que mentre 
durin les obres, es faran tanca-
ments periòdics de la via “que 
seran degudament senyalitzats 
i amb pas alternatiu per als ve-
hicles”.
Està previst que l’empresa co-
menci a treballar-hi en breu. 
El termini d’execució de les 
obres és de quatre mesos. 
Per a més informació o con-
sultes podeu adreçar-vos als 
tècnics de l’Àrea d’Obres i Ur-
banisme. 

Tot a punt per finalitzar 
les obres de rehabilitació 
del Centre Urbà

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Durant aquest mes de juliol 
diferents activitats han om-
plert la plaça del mercat amb 
l’objectiu de dinamitzar-la 
i oferir una oferta cultural i 
lúdica variada en aquest mes 
d’estiu. Aquesta setmana ar-
riba l’última de les activitats 
programades de “Divendres a 
la plaça”. Es tracta d’una exhi-

bició i trobada de  ball en línia 
organitzat per Anoia Country 
amb la col·laboració de Cultu-
ra de l’Ajuntament. L’activitat 
es farà de set a nou del vespre.
Pel que fa a l’activitat del 
passat divendres, la proposta 
refrescant basada en una re-
mullada i que havia d’anar a 
càrrec d’Endinsa’t, es va haver 
d’anul·lar pels ruixats que van 
caure la mateixa tarda. 

Últim divendres a ritme 
d’Anoia Country

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El diumenge de Festa Major 
de Vilanova del Camí, el dia 
4 de setembre, acollirà aquest 
any la trobada vilanovina dels 
amants del rockabilly. El XII 
Custom & Classic dels Sin-
dykats Rock & Roll Club con-
centrarà les activitats entre el 
carrer Papa Joan XXIII i el pati 
de l’escola Marta Mata a partir 
de les nou del matí i fins a les 
dues de la tarda.

L’entrada és lliure per a tots 
tipus de vehicles, clàssics i 
customitzats: motos, cotxes, 
camions... Segons el cartell 
que han previst per donar am-
bient a la jornada, hi actuaran 
en directe els grups Malpaso i 
Swamp Preachers i es punxarà 
el millor rock a càrrec de DJ 
Lucky.
A més, hi haurà stands d’arti-
cles diversos, servei de bar, un 
esmorzar i diferents sorteigs 
per animar la matinal.

Trobada rockabilly amb 
el XII Custom & Classic, 
per la Festa Major 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

U n Pla d’Autoprotec-
ció, PAU, és un docu-
ment que preveu, per 

a una determinada activitat, 
instal·lació, centre, establi-
ment o dependència, les emer-
gències que es poden produir 
com a conseqüència de la seva 
pròpia activitat i les mesures 

La Fira del Camí Ral i la zona 
esportiva Can Titó ja disposen d’un 
Pla d’Autoprotecció homologat

de resposta davant situacions 
de risc o de catàstrofes que els 
puguin afectar.
Recentment l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí ha homo-
logat dos nous PAU, el que 
afecta a la zona esportiva de 
Can Titó i el de la Fira del 
Camí Ral,  malgrat que aquest 
últim, no era obligatori per-
què no supera els 10.000 visi-

tants.
Pel que fa als plans homolo-
gats incorporen diferents do-
cuments com l’inventari i des-
cripció dels mitjans i mesures 
d’autoprotecció així com un 
manual d’actuació. A banda 
de la informació escrita, el 
personal d’esports i de pro-
moció econòmica han rebut 
també una sessió de formació.

 CASTELLOLÍ / LA VEU 

El passat dissabte es va ce-
lebrar a la pista del cos-
tat de la piscina munici-

pal de Castellolí la discomòbil 
que organitza el jovent del po-
ble. Un cop acabada la festa, 
a dos quarts de 7 del matí, la 
multitud va anar abandonant 
l’espai. Va ser durant aquests 
moments quan ja es va co-
mençar a crear tensió entre 
un grup reduït de persones. 
Al cap d’uns minuts, es va tra-
duir en una baralla entre una 
part d’aquest grup els quals es 
van acumular a la tanca que 
separa la piscina i aquesta va 
cedir. Al cedir, entre 4 i 5 per-
sones van caure pel desnivell 

d’uns 3 metres. La caiguda va 
causar diversos ferits lleus i 
un de gravetat. Els testimonis 
asseguren que aquest últim 
no es va moure en cap mo-
ment des que va caure fins 
que va arribar l’ambulància 
del SEM (que va tardar 20 
minuts a arribar), finalment 
va ser traslladat a l’hospital 
de Bellvitge on està ferit molt 
greu. Al lloc s’hi van acostar 

dues ambulàncies del SEM 
i dues patrulles dels Mossos 
d’Esquadra. A hores d’ara la 
policia ha iniciat una investi-
gació per aclarir els fets. 
Joan Serra, l’alcalde de Caste-
llolí, està pendent de la inves-
tigació policial i lamenta els 
fets. Ha assegurat que no sa-
ben les causes exactes de l’ac-
cident i ha mostrat tot el su-
port a la família del ferit greu. 

Diversos ferits lleus i un de gravetat 
després de cedir una tanca a Castellolí 
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MONTBUI / LA VEU 

M ontbui va cele-
brar el passat cap 
de setmana el gruix 

d’activitats de la Festa Major. 
Enguany la festa grossa va te-
nir com a plat fort el concert al 
Boulevard dels reis “olímpics” 
de la rumba catalana, “Los Ma-
nolos”, que van cantar diumen-
ge al vespre davant 2000 perso-
nes alguns dels seus clàssics com 
“Amigos para siempre”, “All my 
loving” o “El muerto vivo”. Pú-
blics de totes les edats van poder 
gaudir amb un concert intens, 
amb bona sonoritat i melodies 
populars molt recordades i ba-
llables. El concert, que va tenir 
una durada de 75 minuts, va ser 
el colofó d’uns dies plens de fes-
ta i alegria. 
 
Una Festa Major molt completa
Les activitats van començar di-
marts dia 19, a Mont-Àgora, 
amb la inauguració de l’expo-
sició de Gramoles del mont-
buienc Antonio Fernández. 
L’endemà dimecres dia 20 es 
va fer el Campionat de Pòquer, 
al CCC La Vinícola. El primer 
premi va ser per a Carlos Garri-
do. El dijous 21 va tenir lloc, a la 
sala petita Mont-Àgora, la pre-
sentació del llibre de la perio-
dista i escriptora montbuienca, 
i vilanovina d’adopció, Mireia 
Rubio. Prop de 60 persones van 
ser en aquesta presentació, en la 
qual la Mireia va estar acompa-
nyada per Ana Uroz. 

El mal temps va condicionar 
les activitats, divendres
En aquesta ocasió l’organitza-
ció va haver de replantejar les 
activitats del divendres 22, te-
nint en compte que una forta 
tempesta que va caure durant 
la tarda-vespre va impedir que 
es celebressin les activitats amb 
normalitat. Així, la sardina-
da es va celebrar finalment el 
diumenge al matí en lloc del 
divendres a la tarda; i també es 
va modificar la ubicació d’algu-
nes activitats com l’elecció de 
la Pubilla i les Dames d’Honor, 
l’actuació del grup “Bollywood 
Igualada” i l’espectacle de varie-
tats, que es van acabar realitzant 
a la Sala Auditori de Mont-Àgo-
ra. 
La nova Pubilla de Montbui 
és Mar Fernández; la primera 
Dama d’Honor Nerea Marín, i 
la segona Dama Carla Márquez. 
Totes tres van ser presents en els 
actes festius més destacats du-

rant la Festa Major.
L’activitat que es va realitzar tal 
i com estava prevista va ser una 
sessió dels “Contes Estrellats”, 
a càrrec d’Alexandre Bonanit, 
que va tenir lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora.
L’endemà dissabte es va celebrar 
la Festa de l’Escuma, un taller de 
maquillatge  i un taller de pom-
pes de sabó per a la mainada, al 
Boulevard. Ja a la tarda, es va re-
alitzar la tradicional Cercavila, 
amb els gegants i capgrossos de 
Montbui i l’animació musical 
de la banda de Fàtima. L’Espai 
de MontMercat, amb les Case-
tes de Nit, va tornar a tenir un 
èxit rotund de participació, tant 
dissabte com diumenge. Les ac-
tivitats de dissabte van cloure 
amb una actuació de joves ar-
tistes locals, amb molta música 
i ball, sempre de la mà de Cristi-
na Morente i la dinamització de 
Silvia Latorre, i també el corres-
ponent ball de nit, amb “A viva 

veu”.
L’endemà diumenge va comen-
çar amb una Master-Class de 
“Zumba”, amb una cinquan-
tena de participants que van 
ballar intensament a les ordres 
d’Eva Copoví, al Boulevard.
En aquest mateix espai es va 
instal·lar una espectacular 
atracció aquàtica, “Splash Slide”, 
amb una baixada de 75 metres 
que va fer les delícies de petits i 
grans. Ja a la tarda, el Boulevard 
va acollir una Marató de Coun-
try, preàmbul d’una intensa 
jornada de “Casetes de Nit” i el 
concert fi de festa.

La festa es va viure intensa-
ment al Nucli Antic
El divendres va ser intens d’ani-
mació juvenil, primer amb el 
Correfoc amb els Dracs i Dia-
bles de Montbui, i a continua-
ció amb la festa jove.
L’endemà dissabte es van dur 
a terme diferents propostes: 

Cap de setmana de Festa Major al Saió i el Coll del Guix
MONTBUI / LA VEU 

L a commemoració dels 
75 anys de la restaura-
ció de l’església de Santa 

Anna del Saió (1941-2016) serà 
l’activitat més destacada de la 
Festa Major del Saió i el Coll 
del Guix, que es durà a terme 
aquest proper cap de setmana, 
sota l’ organització de la Comis-
sió de festes Saió-Coll del Guix, 
AAVV El Saió-Coll del Guix i 

Associació d’Amics Santa Anna 
del Saió.
Les activitats començaran dis-
sabte a partir de les sis de la tar-
da amb el taller “Descobrint les 
plantes silvestres i varietats agrí-
coles del Saió-Coll del Guix”, 
activitat que anirà a càrrec del 
Col·lectiu Eixarcolant i Eco-
mercaderet.
A les set donarà inici un Con-
curs de Bitlles Catalanes, amb 
premis per als dos primers clas-

sificats de les categories infantil 
i adults, i sorpreses per a tots els 
nens i nenes participants me-
nors de 14 anys. A dos quarts 
de nou del vespre s’organitza-
ran Jocs Tradicionals Infantils, 
Gralles i Tabals. I a partir de les 
nou es durà a terme el “Sopar al 
Rostoll” de Festa Major. 
I a partir de les 10 de la nit Àn-
gel Aguirre, de Globus Kon-tiki, 
durà a terme la xerrada “Eclipsi 
solar a les Illes Svalbard”. Mitja 

hora més tard començarà un 
espectacle de dansa del ventre i 
ball fusió amb Cristina Moren-
te.
El diumenge començaran les 
activitats a dos quarts de 12, 
amb la commemoració dels 75 
anys de restauració de l’ermita 
de Santa Anna. L’homenatge in-
clourà una Missa Solemne, amb 
Mossèn Joan Pere, amb música 
del conjunt de cordes dels pro-
fessors de l’Aula Orquestra de 

Montbui. Es lliurarà un detall 
sorpresa a tots els assistents com 
a record de la commemoració 
de la restauració de l’església, i 
de la festa major de l’any 1941
A continuació, a un quart d’una 
del migdia tindrà lloc un Con-
cert de corda, a càrrec dels pro-
fessors de l’Aula-Orquestra de 
Montbui. I a tres quarts d’una 
de la tarda, concert-vermut po-
pular amb l’acompanyament 
musical dels “Som-hi band”. 

Montbui va tancar una Festa Major amb molt bona nota

d’una banda un campionat de 
botons, un altre de dòmino fe-
mení; també es va organitzar 
una festa infantil amb el Grup 
d’Esplai Montbui i una passeja-
da amb cavalls al camp del cos-
tat de l’escola Montbou. A par-
tir de les nou de la nit la Plaça 
Major va acollir l’Arengadada 
de Festa Major i a continuació 
es va fer el Ball-concert de fes-
ta major amb el grup “Orgue 
de gats” i una sessió musical de 
matinada.
I el diumenge va començar la 
jornada una activitat infantil 
(canó d’escuma). A la tarda es 
va jugar la final del campionat 
de petanca femení, va tenir lloc 
un espectacle d’animació infan-
til amb el grup “Deparranda” i 
va cloure la festa una actuació 
musical del grup “Societat La 
Polar”, amb el tradicional rom 
cremat, i el lliurament de pre-
mis de tots els campionats or-
ganitzats durant la Festa Major.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt va 
aprovar, en el Ple ordi-

nari del dijous 14 de juliol, el 
calendari de festes locals per al 
2017. En aquesta sessió també 
es van debatre mocions sobre 
qüestions d’àmbit general i 
local, l’alcalde va informar so-
bre diferents temes i des dels 
grups municipals de l’oposi-
ció es van plantejar diverses 
preguntes i temàtiques.
Els dos dies de festes locals per 
a l’any vinent seran el dijous 2 
de febrer, amb motiu de la Fira 
de la Candelera, i el dilluns 3 
de juliol, per la Festa Major. 
El punt es va aprovar amb els 
vots a favor de CiU, Participa! 
i ERC i en contra de Junts per 
la Pobla.
En aquesta sessió també es van 
tractar diverses mocions. Una, 
va ser en defensa de l’acollida 
de les persones refugiades, que 
es va aprovar per unanimitat. 
Una altra, va ser de suport a 
les mobilitzacions i accions 
contra el Pla Hidrològic de la 
Conca de l’Ebre, que va rebre 
els vots a favor de CiU i d’ERC 

i l’abstenció de Participa! i 
Junts per la Pobla.
Una altra de les mocions que 
es va debatre en aquest Ple va 
ser perquè el Consistori po-
blatà promogui la constitució 
d’una associació d’agermana-
ments amb altres localitats. 
Participa! i Junts per la Pobla 
van votar a favor d’aquesta 
proposta i CiU i ERC es van 
abstenir. Per part de Junts per 
la Pobla es van presentar qua-
tre mocions d’àmbit general 
que un cop exposades es van 
retirar.
En el punt d’informes i pro-
postes d’alcaldia, l’alcalde, 
Santi Broch, es va referir a 
diverses qüestions, com la in-
corporació de la nova apare-
lladora municipal, l’inici de la 
temporada de piscina, les fes-
tes organitzades al municipi o 
la inspecció que es va realit-
zar a la fàbrica de pèl·lets. En 
l’apartat de precs i preguntes, 
des dels grups municipals de 
l’oposició es van plantejar di-
ferents temes, com el projecte 
del camí escolar, el manteni-
ment del pont de la Boixera 
o la programació de la Festa 
Major. 

El Ple aprova les festes 
locals del 2017

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l barri de les Cases 
Noves, a la Pobla de 
Claramunt, va viure, 

el dissabte 23 de juliol, al ves-
pre, la revetlla de Sant Jaume, 
una activitat que va arribar a 
la vint-i-quatrena edició. Es va 
fer un sopar, al qual van par-
ticipar 180 persones, i un ball 
amb el grup Vives Veus.
La festa es tira endavant grà-
cies a la feina i la il·lusió dels 
veïns, que decoren el carrer de 
Pare Anton Soteras per a l’oca-
sió, amb tires de colors i llums, 
com les que es feien fa anys. 
Després del sopar, a l’hora del 
cafè, l’Associació de Veïns va 
fer un homenatge a l’àvia més 
gran del poble, la Rosa Valls, de 
101 anys, que resideix al barri. 

El cantant del grup Vives Veus 
li va dedicar la coneguda cançó 
Rosó. Tot seguit, van començar 
a sonar els primers ritmes del 
ball.
Cap a la 1 de la matinada, a la 
mitja part, es va fer el sorteig 
d’una quarantena de regals, 
cedits per empreses i establi-
ments locals i l’Ajuntament. 

El sopar del barri de les Cases Noves 
aplega 180 persones

Un cop fet el sorteig, es va re-
partir coca i moscatell per a 
tots els assistents.
El ball es va acabar passades les 
3 de la matinada. La festa va 
comptar amb l’assistència de 
l’alcalde, Santi Broch, i de di-
versos regidors del Consistori. 
L’activitat va comptar amb el 
suport de l’Ajuntament. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una setantena de nens i nenes 
van participar, del 27 de juny al 
22 de juliol, als cursets de na-
tació que es van realitzar a la 
piscina municipal de la Pobla 
de Claramunt. La final va tenir 
lloc el divendres 22 de juliol a 
la tarda i va estar marcada per 
la pluja. Aquesta activitat la va 
organitzar la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament.
El dia de la final era previst, 
com en altres edicions, que els 
joves nedadors, d’entre 3 i 12 
anys, fessin una demostració 
del què havien après. La pluja, 
però, ho va impedir. El que sí 
que es va fer, sota d’una car-

pa, va ser el lliurament de di-
plomes i de medalles, que va 
anar a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch, i del regidor d’Esports, 
Juan Carlos Pérez. També es va 
obsequiar la quitxalla amb un 

Una setantena de nens i nenes 
participen als cursets de natació

berenar i una bossa de llami-
nadures.
En aquesta edició, els moni-
tors dels cursets van ser: Lau-
ra Xaus, Lídia Piernas, Gerard 
Gual i Marc Tolosa. 
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ÒDENA / LA VEU 

D urant aquest mes 
de juliol el nucli de 
l ‘Espelt (Òdena) va 

tornar a celebrar les nits del 
mes de juliol amb diferents 
propostes. A totes les ctivi-
tats hi van participar un cen-
tenar de persones.
Per començar, el divendres 
8 de juliol, es va projectar 
la pel·lícula “Ocho apellidos 
catalanes”. Més d’hora ja es 
va poder gaudir del servei de 
bar, que duuen els mateixos 
membres de l’Associació del 
Centre de l’Espelt, amb en-
trepans i begudes.
D’altra banda, el dissabte 16 
de juliol, segona nit de juliol 
amb programació especial i 
també amb servei de bar, in-
clòs, es va dur a terme el con-
cert a càrrec de Peter Coates. 
En aquesta ocasió  també es 
van poder degustar mojitos 
a la fresca i hi va haver ka-
raoke.
I el darrer dia, el dissabte 23 
de juliol, es va celebrar el so-
par popular que va constar 
de botifarra amb mongetes, 
pa amb tomàquet, amanida 
de ceba i olives, vi, aigua i 
gelat. Aquesta darrera nit de 
juliol a la fresca de l’Espelt 
va cloure amb el ball que va 

amenitzar el músic Ramon 
Porta.
Tal com diu el president de 
l’entitat organitzadora, en 
Jordi Florensa “en general 
hi va haver força participa-
ció, hi ha hagut una evolució 
molt bona de les activitats 
que s’han anat incorporant 
en els darrers anys durant 
aquests Nits d’estiu. En-
guany hem buscat diferents 
activitats per arribar a tots 
els públics, des d’una vet-
llada tranquil·la escoltant el 
concert mentre es podia so-
par o fer el mojito fins el ball 
per a gent més gran o veure 
una pel·lícula per a diferents 
edats”. I durant els tres dies 
en què es van celebrar acti-
vitats hi van participar per-
sones, no només del nucli de 
l’Espelt, sinó també d’Òdena 
i d’Igualada, per exemple. 
I tal com apunta Florensa 
“aquestes activitats s’estan 
consolidant i intentem mi-
llorar i fer més coses”. 
Totes les activitats es van fer 
a l’exterior de la Plaça del 
Centre; de fet, el temps esti-
uenc va acompayar.
L’organització de les activi-
tats va anar a càrrec de l’As-
sociació del Centre de l’Es-
pelt i va rebre el suport de 
l’Ajuntament d’Òdena.

Molt bona participació 
a les Nits  d’estiu de l’Es-
pelt del mes de juliol

ÒDENA / LA VEU 

A la 7a edició de l’Anbaso Kids 
d’Òdena, que es va celebrar el 
passat dissabte 23 de juliol a la 
tarda, es van aplegar, a la Ra-
val d’Aguilera 25 nens, d’en-
tre 3 i 10 anys, amb ganes de 
passar-ho bé. Segons les edats 
i les ganes van anar donant di-
ferents voltes al circuit. Un cir-
cuit corrioler, per dins el bosc 
i sense cap dificultat tècnica 
perquè tots els nens pogues-
sin pedalar amb tranquilitat i 
gaudir de la natura. 
La festa es va acabar amb un 
berenar per a tothom i amb 
ganes que arribi la propera 

edició, que és organitzada des 
de l’Esport Ciclista Òdena i 

rep el suport de l’Ajuntament 
del municipi.

Recorregut agraït a l’Anbaso Kids 

ÒDENA / LA VEU 

O rganitzat pel Fòrum 
de Dones d’Òde-
na i amb el suport 

de l’Ajuntament d’Òdena, el 
passat divendres 15 de juliol 
al vespre, al Parc de la Font, es 
va dur a terme el taller de txi-
kung, que va anar a càrrec de 
la Lumi. I al final de la sessió hi 
va haver un pica-pica gentilesa 
de l’Ajuntament.
La Lumi va captar l’atenció de 
20 persones, homes i dones del 
municipi i d’altres indrets.
Tal com ens explica una de 
les components del Fòrum de 
Dones d’Òdena, l’Anna Palà: 
“la professora ens va explicar 
que aquesta disciplina és una 
combinació suau de movi-
ments combinats amb la respi-
ració i la concentració mental; 
els moviments són lents i be-
neficien la concentració”.

El nom de “txi” significa alè 
o aire i el de “kung” treball o 
control. Amb aquesta disci-
plina s’aconsegueix el relax, 
controlar l’estrès, obtenir més 
elesticitat i, emocionalment, 
obtenir una millor resposta 
davant de tensions o proble-
mes. 
Després de la vessant teòrica, 
en aquest mateix taller es va fer 

la part física; d’aquesta manera 
es va fer escalfament per esti-
mular la circulació sanguínia, i 
després els assistents van estar 
drets i drets amb moviment, 
també treballant la respiració.
I per acabar, tal com es va dir 
en aquesta sessió, per obtenir 
un bon resultat s’ha d’integrar 
el moviment amb la respiració 
i el pensament.

El taller de txi-kung celebrat a Òdena 
va tenir molt bona acollida

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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ANOIA / MARTA CARLES 

L a comarca de l’Anoia és 
un territori ric en cul-
tura, història, natura, 

patrimoni, i productes gas-
tronòmics. És un territori ple 
d’indrets insòlits per a des-
cobrir i amb un munt d’ac-
tivitats per a fer. Per conèixer 
millor cada racó d’aquesta 
comarca cada mes des de Sur-
tdecasa Centre us proposarem 
una ruta per què la gaudiu 
amb els amics, la parella o la 
família. La primera proposta 
la situem a la part sud-oest de 
la comarca, entre les poblaci-
ons de Santa Maria de Mira-
lles i La llacuna, on descobrim 
els secrets del balç de Fonta-
nilles, passegem en carruatge 
i ens endinsem en la història 
del castell de Vilademàger. 
Una ruta per passar un cap de 
setmana ben diferent.

Caminada al balç de
Fontanilles
Es tracta d’una passejada cur-
ta (5,92km), circular, de difi-
cultat fàcil, i el punt d’inici és 
el trencall de la ctra. C-37, km 
52,300, indicació “cal Puça”. 
La ruta discorre per un camí  
envoltat de vinyes, cereals, i 
boscos de ribera i mediterra-
nis que donen una varietat de 
vegetació i fauna important. 
El so de l’aigua que baixa pels 
torrents i rieres des de la serra 
fins arribar a la riera de Mira-
lles ens acompanya al llarg del 
camí que ens porta fins al balç 
de Fontanilles. Es tracta d’una 
balma gegant on s’hi han tro-

bat restes provinents d’assen-
taments antròpics i on en les 
seves proximitats hi trobem 
restes d’un poblat ibèric i d’un 
taller d’explotació de sílex. 
Una zona desconeguda però 
de gran importància arqueo-
lògica.
La passejada és curta, però 
suficient per agafar gana per 
dinar. Així que fem parada 
i fonda a Cal Ramonet, un 
restaurant de Santa Maria de 
Miralles amb més de 100 anys 
d’història i actualment regen-
tat per la quarta generació 
familiar. La cuina tradicional, 
catalana i de proximitat és la 
seva especialitat. 

Passejada amb carruatge per 
La Llacuna
Seguim descobrint l’entorn 
natural que ens brinda la zona 
de Santa Maria de Miralles i 
La Llacuna, però d’una forma 
divertida i curiosa: per camins 

de carro i amb carruatges de 
tracció animal. Les rutes, que 
recuperen els trajectes que fe-
ien els antics traginers amb les 
mules, transcorren per l’en-
torn de La Llacuna i tenen el 
seu punt de sortida a la plaça 
de la Font. Hi ha quatre rutes a 
escollir: la de la Font Cuitora, 
la Font del Pla Novell, la Font 
de les Clotes, i el forn de calç i 
el salt del gos. 

Visita al Castell de 
Vilademàger
El dia ha estat llarg i la ruta en-
cara continua el dia següent. 
Així que sopem i fem nit en 
algun dels allotjaments rurals 
que trobem a la Llacuna. L’en-
demà ens llevem ben d’hora 
per anar a visitar el castell de 
Vilademàger, des d’on es do-
mina la vall de la Llacuna.
El castell de Vilademàger es va 
erigir a finals del segle X for-
mant un clos emmurallat im-

Anem de ruta per l’entorn de Santa Maria de Miralles 
i la Llacuna

pressionant que abraça el cap-
damunt de la serra. Al recinte 
superior, hi destaca una torre, 
a la qual s’adossen altres cons-
truccions que devien formar 
part de la residència senyorial. 
A l’interior hi ha l’església de 
Sant Pere, també amb origen 
al segle X però amb reformes 
notables i ampliacions des de 
llavors fins al segle XVII. De la 
resta del recinte inferior se’n 
pot resseguir el perímetre de 
muralles, amb diverses torres 
semicirculars adossades i el 
portal d’entrada ben conser-
vat.
La primera referència docu-
mental del castell de Vilade-
màger és del 987; formava 
part de la línia de castells (amb 
Pontons, Miralles, Montagut, 
Querol, Pinyana, Orpí, Que-
ralt, etc.) defensora d’aquest 
extrem del Penedès. El seu do-
mini era en mans dels comtes 
de Barcelona, però al segle XI 

LA LLACUNA / LA VEU 

E l passat dissabte 23 de 
juliol va tenir lloc la 
inauguració del Centre 

de Cultura i Turisme de la Lla-
cuna, un espai que acollirà di-
ferents serveis com l’oficina de 
Turisme i altres espais cultu-
rals; un museu de la col·lecció 
de peces trobades en els jaci-
ments del municipi, una bibli-
oteca, una sala d’exposicions i  
un espai pel Centre d’Estudis 
Llacunencs, entre altres.
La realització d’aquest projec-
te ha estat un dels més treba-
llats per part d’aquest ajun-
tament, amb l’objectiu que 

esdevingui un espai de refe-
rència com a punt d’informa-
ció turística -molt necessari  
al  municipi- i alhora un espai 
polivalent per a la realització 
d’actes culturals. 
L’acte va comptar amb la pre-
sencia de Marc Castells, vice-
president segon de la Diputa-
ció de Barcelona, l’alcalde de la 
Llacuna, Josep Parera, alcaldes 
dels municipis veïns; Carles 
Pol de  Bellprat i Pere Argelich 
de Santa Maria de Miralles, el 
conseller de turisme del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, Joan 
Carbó, regidors, representats 
d’algunes entitats llacunen-
ques i públic en general. 

Després de la visita a les instal-
lacions per part de les autori-
tats va tenir lloc la benedicció 
del nou equipament i els par-
laments. L’alcalde va mostrar 
la seva satisfacció per l’aposta 
que va fer el seu dia perquè 
aquesta casa esdevingués el 
centre de Cultura i Turisme de 
la Llacuna i va agrair en espe-
cial a la Diputació el seu su-
port i col·laboració per ajudar 
a tirar-lo endavant. 
Per cloure l’acte es va comptar 
amb la participació de la coral 
“La Cuitora” i la societat coral 
“Ben endins com qui ensorra 
l’apit” i un petit refrigeri.

S’inaugura el Centre de Cultura i Turisme de la Llacuna

el castell va ser confiat a la fa-
mília dels Gurb-Queralt, i a fi-
nals del mateix segle va passar 
a mans dels Cervelló. Aquesta 
família en va conservar el se-
nyoriu fins al segle XIX. A més 
de ser un lloc estratègic en la 
línia de frontera de l’any 1000, 
el castell de Vilademàger va 
viure un episodi destacable 
durant la Guerra Civil Cata-
lana. 
La visita exterior al castell és 
lliure, i per a les visites guiades 
concertades s’ha de trucar als 
telèfons 93 897 68 30 o 93 897 
60 63. 
Abans de tornar cap a casa i 
finalitzar la ruta, recomanem 
comprar l’embotit propi de 
la zona tot fent una passejada 
pel casc antic de la població 
on trobem la plaça Major por-
xada, que antigament aixo-
plugava el mercat, i que és ac-
tualment un dels indrets més 
característics de la població. 

El castell de Vilademàger. Passejada amb carruatge

L’alcalde Josep Parera i les autoritats durant la inauguració 
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E
ncara que en el nostre país encara estem a anys llum 
de molts altres països europeus en tema de portar els 
nostres gossos de vacances, d’una manera tímida van 
creixent les opcions de llocs per anar de vacances on 

podem compartir amb els nostres animals de companyia.
Quan preparis les vacances de la família busca informació so-

bre hotels, càmpings o apartaments que permeten l’estada dels nostres cans, així 
mateix assabenta’t si ofereixen algun servei addicional que puguis utilitzar, com 
per exemple de guarderia, per si algun dia vols fer alguna activitat on no te’l puguis 
emportar. Si has de viatjar a un altre país assabenta’t de la normativa que legisla 
el tema de gossos, quines vacunes necessites i quina documentació, aquesta infor-
mació te la pot donar el teu veterinari o pots trucar directament a l’ambaixada del 
país en qüestió.
Comprova que el xip funcioni correctament i posa-li una placa identificativa amb 
el nom del gos i el teu telèfon, que en cas de pèrdua puguin localitzar-te ràpida-
ment, recorda que estàs en un lloc desconegut i és molt fàcil que el teu gos si et 
perd es desorienti i no sàpiga on anar a buscar-te.
Les vacunes han d’estar posades al dia, informa’t de si necessites alguna que aquí 
no sigui obligatòria però al lloc on vas si ho sigui.
Emporta’t el seu passaport, te’l faran al teu centre veterinari juntament amb la car-
tilla veterinària on hi ha tota la informació personal i de salut del gos. Així mateix, 
si el teu gos es dels considerats un gos potencialment perillós, porta la documenta-
ció adequada. Recorda que la legislació és diferent segons les comunitats o països, 
així que deuràs informar-te correctament del què necessites depenent del teu destí.
Per fer la maleta no oblidis: Portar el seu llitet, en la mesura de lo possible, una 
tovallola, el raspall, el xampú i els desparasitadors. Un bevedor i un menjador, 
juntament amb el menjar i una ampolla d’aigua pel camí. El menjar el pots portar 
en diferents bosses cadascuna amb la porció individual que necessitaràs cada dia, 
així t’estalviaràs portar més pes del compte. El collar, la corretja i l’arnés, en cas 
que utilitzis el morrió no te l’oblidis. Bosses per defecacions, joguines i alguna 

Sembla que escoltar es quelcom que donem per fet. Sembla que, 
si no tenim una discapacitat auditiva o problemes d’ oïda, tenim 
accés a sentir-ho tot... però, i a escoltar també?. És el mateix 
sentir que escoltar? Tenim les mateixes capacitats auditives de 
sentir que habilitats d’ escolta? Sovint és un fet que no va lligat.

L’ aparell extern i intern de l’ oïda, en conjunt amb el nostre cervell, ens fa possible
sentir els sons, identificar-los i classificar-los. És un element clau per a la comunica-
ció verbal. L’ escolta és una capacitat que va més enllà del sentit de l’ oïda.
Quin és l’ òrgan que té a veure amb l’ escolta, doncs? Com s’ escolta sense orelles?
Per escoltar, el primer és fer silenci.
Si volem sentir i escoltar a algú, haurem de fer silenci nosaltres. Però no serà sufici-
ent callar, posar les orelles atentes i estar en un ambient sense soroll elevat. Haurem 
de fer silenci intern. Però, com ho farem per silenciar aquest cap que no para mai?
Si sentim com algú parla i per dins pensem amb el que hem de comprar avui, amb 
que estem preocupats per la feina o que ens fa mal el genoll, no estem escoltant. Si 
estem més pendents de la TV que de què i com mengem i de qui, potser, ens acom-
panya a l’ àpat... no estem escoltant. Si estem cansats i seguim caminant sense parar, 
no estem escoltant.
Hi podem sentir sempre, però escoltar requereix molta més implicació, una atenció 
extra cap a l’ altre i una darrera capacitat: escoltar-nos a nosaltres mateixos/as.
Si no tenim l’ habilitat de fer silenci i escoltar com ens sentim, què necessitem i ens
demana el nostre cos, què ens demana fer ara la nostra ment... difícilment podrem
escoltar a l’ altre.
Tot el cúmul d’ informació que rebem de l’ exterior ens descentra de l’ interior. Si
només vivim cap a fora, el dins queda desnodrit i les relacions amb qui ens importa 
es distancien. El temps amb la nostra parella, els nostres fills, les nostres amistats, els 
nostres pares... és temps d’ or, que brilla només si nosaltres estem presents en nosal-
tres mateixos/as. La comunicació humana implica tots els sentits, també el de l’ amor. 

LLUÍS LUQUE

“xuxe”. Si pren algun medicament inclou-lo a la bossa, encara que no el necessiti 
actualment, però en cas de necessitat ja el tindràs. També inclou protecció solar i 
algun protector per als coixinets, ara jugarà més i pot ser que es faci mal. 
Si viatges en cotxe porta el seu cinturó de seguretat o el seu transportí.
Recorda que una bona experiència en un lloc de vacances és tan important per a 
tu com per als propietaris d’allà on vas. Si el teu gos és educat i obedient sempre 
deixarà bons records allà on vagi, i no oblidis que la responsabilitat de deixar les 
estàncies netes és responsabilitat teva. Que ens obrin les portes de més llocs on 
gaudir amb els nostres gossos és la nostra feina. Gaudeix de les vacances amb la 
família complerta! 

Prepara les vacances amb el teu gos

T’ escolto

LAIA TEROL JULIAN
Llicenciada en Psicologia col. 18.000 i membre de l’APA
www.psicoanima.jimdo.com
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” a incorporar les 
dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 

.........................................................
...................................................
...................................................

.....................................................
..........................................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:

UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

El guanyador 
d’aquest mes és:

Nil Cabello, de Sta. Mgda. de Montbui

El 22 de juliol va ser l’últim 
dia de l’EstiuArt 2016 “Un es-
tiu de pel.lícula!”, la proposta 
de lleure educatiu i creatiu 
que un any més ha ofert l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps. Des del 27 de juny al 
22 de juliol el casal ha comptat 
amb la participació d’un total 
de 344 alumnes (39 infants de 
4 a 5 anys, 79 infants de 6-7 
anys, 60 infants de 8-9 anys, 86 
joves de 10-12 anys i 80 joves 
de 14-16 anys) d’Igualada i la 
comarca de l’Anoia.
Enguany el centre d’interès ha 
estat el món del cinema, i els 
infants entre 4 i 12 anys han 
pogut gaudir del seu temps 
lliure alhora que han desen-
volupat la seva creativitat i 
han elaborat guions de pel·lí-
cules, han preparat càstings, 
vestuaris i decorats, han creat 
instruments d’animació de la 

imatge i han reproduït perso-
natges de dibuixos animats de 
les pel·lícules més actuals... I 
els divendres, hi ha hagut di-

versió a dojo amb gimcanes, 
festes aigua i jocs populars.
Paral·lelament, els joves entre 
12 i 16 anys han après a vecto-

ritzar amb Adobe Illustrator, 
han elaborat un cartell amb 
Adobe Photoshop i un micro-
curt d’animació amb la tèc-

nica de l’Stop Motion i final-
ment han dissenyat el fulletó 
d’un programa de la cartellera 
amb Adobe Indesig.

Estiuart 2016 a l’escola Gaspar Camps

El dia 20 de juny va ser un dia 
molt emocionant per la classe 
d’ I-2 els Ànecs de la llar d’in-
fants dels Maristes. Vam rea-
litzar la festa de final de curs 
amb la temàtica de la “Festa 
Major”. Amb cançons i dan-
ses ens ho vam passar d’allò 
més bé i les nostres famílies 
van poder gaudir d’una bona 
estona. Per acabar la festa vam 
compartir tots junts berenar i 
una estona de joc al pati d’in-

fantil. 
Durant aquestes últimes set-
manes de curs estem treba-
llant la unitat de programació 
“ Experimentem”.
Presentant diferents propostes 
per manipular i experimentar 
pretenem estimular els sentits, 
oferir diferents possibilitats de 
descoberta, facilitar el conei-
xement de les qualitats més 
evidents del nostre entorn i 
gaudir del plaer de jugar.

Final de curs a la llar d’infants dels Maristes
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Més de 100 nens i nenes han participat a l’escola d’estiu del 
col·legi Jesús-Maria

Com cada any, quan acaba el 
curs, a l’escola fem “ESCOLA 
D’ESTIU”. Un farcit d’activi-
tats lúdiques omplen les hores 
dels alumnes que hi partici-
pen des de les 9 del matí fins 
les 6 de la tarda, enguany, amb 
una gran participació de més 
de cent nens i nenes repartits 
entre les quatre setmanes que 
ha durat l’activitat. L’aigua és 
omnipresent com s’escau. Els 
petits, a la piscina de l’esco-
la i els alumnes de Primària 
seguint les piscines munici-
pals de la comarca (La Pobla 
de Claramunt, Sant Martí de 
Tous i Copons). A més de les 
activitats que inclouen l’aigua, 
els nens i nenes realitzen tota 
mena d’activitats esportives 
com tennis a les pistes de la 
Pobla, escalada a l’Ingravita i 
jocs diversos a l’Escola Ano-

ia. També realitzen treballs 
manuals a partir de tota mena 
de tallers i un munt d’activi-
tats lúdiques més. Per tal de 
cloure les activitats de l’Escola 
d’Estiu d’enguany, els nens i 
nenes del grup dels grans, han 
anat a la Pastisseria Òscar per 
tal de preparar-se unes pizzes 
delicioses pel sopar de l’última 
nit que acompanya la tradici-
onal acampada i que tots espe-
ren amb tantes i tantes ganes. 
Per altra banda, els més petits, 
també han realitzat una activi-
tat especial per acomiadar-se 
de l’escola d’estiu. Han anat a 
la Pastisseria Òscar a preparar 
unes pastes que es cruspeixen 
l’últim dia per esmorzar i, des-
prés del bany i els jocs d’aigua 
a la piscina, un gelat ben bo 
per apaivagar la calor.

Dijous, dia 30 de juny, es va 
celebrar el sopar de Fi de Curs 
dels alumnes de 4t d’ESO del 
Col·legi Monalco, al pati de 
l’escola.
Nois i noies, familiars, pro-
fessorat  i direcció del centre 
van compartir unes hores en 
un ambient molt festiu. La 
cerimònia va estar amenitza-
da per diverses peces musicals 
interpretades per dos alumnes 
de la mateixa promoció. Un 
dels moments més emotius 

d’aquest acte va ser el discurs 
realitzat per dos representants 
de tot l’alumnat, en el qual 
manifestaven el seu agraïment 
pel tracte i l’educació rebuda 
al llarg d’aquests anys, i les pa-
raules de dos exalumnes que 
van esperonar els joves a con-
tinuar estudiant amb esforç i 
constància.
Ens sentim molt orgullosos 
d’aquesta nova promoció de 
graduats en ESO i els desitgem  
un futur molt brillant!

Festa Fi de curs dels alumnes de 4t d’ESO al Col·legi Monalco

Com a cloenda del curs, al col-
legi Monalco hem gaudit d’un 
munt d’activitats. 
ENGLISH CAMP a primer de 
primària
Els dies 6 i 7 de juny hem anat 
de colònies a “La Carral”. Hem 
passat uns dies de convivència 
a la natura i ens hem conver-
tit en pirates, hem treballat 
en un hort i hem fet una bos-
seta d’herbes aromàtiques, 
tot practicant l’expressió i la 
comprensió oral en llengua 
anglesa. 
GIMCANA PADRINS I 
FILLOLS 
Padrins i fillols hem gaudit 

d’una tarda molt especial. Els 
de 6è han preparat una gimca-
na molt divertida per als més 
petits. Curses de sacs, circuits, 
saltar a corda i bitlles han estat 
algunes de les activitats realit-
zades.
Petits i grans hem compartit 
una tarda lúdica de convivèn-
cia.
Els alumnes de 1r de primària 
actuen a L’Aurora 
El dissabte 18 de juny els alum-
nes de primer es van convertir 
en actors al teatre de l’Aurora, 
tot representant “La rateta que 
llegia a l’escaleta”, una versió 
diferent del conte clàssic “La 

rateta presumida”.
Cal destacar tot el treball de 
lectura, interpretació i memo-
rització en llengua catalana i 
anglesa que han realitzat els 
alumnes, deixant bocabadats 
a tot el públic assistent. 
Moltes felicitats actors! 

Infantil i primer de primària 
gaudeixen del grup musical 
“El Pot Petit”
Per acabar el curs els alumnes 
d’infantil i primària, amb les 
nostres famílies, vam gaudir 
d’un matí de cançons, ball i 
diversió amb l’actuació del 
grup musical “El Pot petit”.

El col.legi Monalco celebra el final de curs
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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)

A la Reserva Africana de Si-
gean hi viuen més de 3.800 
animals. Hi ha uns 900 mamí-
fers, 600 rèptils i 2.000 ocells. 
S’ha creat per a ells el mateix 
habitat que tenen al seu país 
d’origen. Això fa que puguin 
viure en les mateixes condici-
ons, que puguin criar i tenir 
els mateixos comportaments.
La visita es pot fer amb el vos-
tre vehicle propi en un recor-
regut de 6 quilòmetres o bé a 
peu.
És un espectacle de bellesa i 
força que encantarà a grans i 
petits. Veureu nyus, estruços, 
girafes peralta, antílops roan, 
ossos tibetans, guepards, an-
tílops lechwe, impales, sprig-
boks, cabres nanes, dromeda-
ris, muflons europeus, porcs 
del Vietman, ualabis, oques 
del Canadà, mones esquirol, 
mones de Gibraltar, titis de 
cara blanca, ximpanzés, lica-
ons, guepards, lleons, elefants 

africans, búfals, zebres de 
Grévy, zebres de Hartmann, 
onagres, rinoceronts blancs, 
girafes, cudus, blesbok, Lec-
hwes del Nil, muflons de l’At-
las, faisans wallich, oques de 
Hawaii, ànecs de filipines, tor-
tugues mores, tortugues pua-
des, tortugues radiades, coco-
drils nans africans, i molts 
altres animals.
Per la seva situació geogrà-
fica, propera al litoral medi-
terrani, la Reserva es troba en 
l’eix de la travessia de molts 
ocells migradors que van cap 
a Espanya o Àfrica a l’hivern. 
Aquests ocells fan una parada 
als estanys de la reserva. I n’hi 
ha d’altres que venen a fer els 
seus nius. Podreu veure cor-
morans, porrons europeus, 
ànecs vermells, garses reials, 
grues, flamencs, cigonyes ne-
gres i blanques, i també ga-
vines o pelicans.
Els estanys que s’han fet pels 

Viatjar amb nens

Una escapada al sud de França: la Reserva Africana de Sigean

ocells aquàtics, així com els 
espais pensats especialment 
per la fauna africana o les illes 

pels primats, fan que millori 
el benestar dels animals i as-
seguren un percentatge molt 
alt de reproducció.
La Reserva d’Àfrica de Sigean 
té com a objectius principals 
ampliar els coneixements de 
la fauna salvatge, conservar 
les espècies d’animals en pe-
rill d’extinció, donar infor-
mació als visitants perquè 
coneguin com viuen aquests 
animals i oferir un espai d’oci 
per contemplar l’espectacle 
que suposa veure’ls en un hà-
bitat salvatge.

COM ARRIBAR-HI
EN COTXE PER AUTOPIS-
TA: La Reserva Africana de 
Sigean es troba a una hora 
i mitja en cotxe des de Gi-
rona. Heu d’agafar l’AP7 en 
direcció a França fins la fron-
tera. Passada la frontera aga-
feu l’AP9 direcció Perpinyà/

Montpellier. Heu de sortir 
de l’autopista a Sigean (sorti-
da 39) i gireu a mà esquerra 
en direcció a Sigean. A partir 
d’aquí ja trobareu cartells que 
us indicaran el camí a seguir. 
La Reserva es troba a sis qui-
lòmetres al nord en direcció a 
Narbona.     
    
HORARIS
Obert tots els dies de l’any a 
partir de les 9 del matí.

INFORMACIÓ / RECOMA-
NACIONS
- Agafeu els binocles.
- La visita es fa en unes quatre 
hores aproximadament. Es re-
comana anar-hi al matí.
Podeu escollir fer la visita 
guiada en quatre idiomes: 
castellà, català, anglès i fran-
cès.
Hi ha àrees de pícnic.

Si aneu en cotxe:
- Velocitat màxima: 10 Km
- Els vidres han d’estar com-
pletament tancats.
- No es permet sortir del ve-
hicle. Per a qualsevol proble-
ma si toqueu la botzina, un 
responsable del parc vindrà a 
ajudar-vos.

Si aneu a peu:
- No es poden portar gossos si 
feu la visita a peu.
- Es prohibeix saltar les tan-
ques.
- Es prohibeix donar menjar 
als animals.
- No es pot molestar als ani-
mals ni llençar-los cap objec-
te.
- Està prohibit arrencar plan-
tes.
- Prohibit fer foc i llençar dei-
xalles.
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EL BRUC /  

E l passat dilluns dia 25 
de juliol, l’alcalde del 
Bruc va ser cridat a la 

Direcció General de Mines per 
reunir-se amb els dos màxims 
representants de la mateixa, el 
Director, Sr. Pere Palacín i el 
Sotsdirector, Sr. Eduard Valls.
Tot indicava que li havien de 
comunicar la caducitat de 
l’autorització d’explotació de 
la pedrera. En comptes d’això, 
el Director va dir que volien 
assegurar-se que no s’ha vul-
nerat cap dret del titular de 
l’explotació abans de dictar la 
caducitat.
Segons fonts municipals, ens 
trobem doncs que els serveis 
jurídics de la Direcció Gene-
ral de Mines està estudiant 
si l’actuació de l’Ajuntament 
del Bruc és correcta, enlloc de 
centrar-se en les irregularitats 
i il∙legalitats comeses per l’em-
presa explotadora.
“L’Ajuntament del Bruc entén 
que l’administració pública 
ha de defensar l’interès públic 
i que els seus responsables es-
tan al servei del bé comú i del 
compliment de la llei. Sobta 
quan algun responsable pú-

blic parla d’arribar a consens 
amb empreses en comptes 
d’aplicar la llei. El consistori 
bruquetà entén que cal apli-
car la legalitat vigent, que en 
aquest cas passa senzillament 
per dictar la caducitat admi-
nistrativa de l’autorització, 
d’acord al que diu el propi 
expedient administratiu de la 
Direcció General De Mines de 
forma rotunda”.
Amb la documentació a la mà, 
l’alcalde del Bruc va recordar 
al Director que tots els tràmits 
fets des de l’Ajuntament estan 
dins de la més estricta legali-
tat i que no s’ha vulnerat ab-

L’Ajuntament del Bruc espera la 
caducitat definitiva de la pedrera de 
les Roques Blanques

solutament cap dret, i que per 
tant no es poden acceptar més 
dilacions en la resolució de la 
caducitat.
El proper dia 14 de setembre 
es farà una nova reunió. Des 
de l’ajuntament del Bruc es té 
el convenciment que es comu-
nicarà la caducitat definitiva, 
i que per tant totes les admi-
nistracions hauran treballat a 
favor del ciutadà.
L’Ajuntament del Bruc ha re-
fermat el seu compromís de 
protecció del medi natural, la 
defensa del paratge de Roques 
blanques i la seva oposició a la 
implantació de la Pedrera.

PIERA / LA VEU 

E ls Ajuntaments de Pie-
ra i Masquefa van orga-
nitzar una taula rodona 

formada per cinc professionals 
dels Recursos Humans i diri-
gida a persones en situació d’ 
atur.
Dins del marc del projec-
te Apropa’t a l’empresa, el pas-
sat dia 20 de juliol va tenir lloc 
una taula rodona a Piera que 
va comptar amb la presència 
de 5 especialistes dels Recursos 
Humans de la nostra Comarca, 
Joan Regordosa de J. Regordosa 
Selecció de RRHH, Manel Ma-
cià de Talentia Gestió, Montse 
Clemente de Grup Carles , Ra-
fel Campoy d’ Eurofirms ETT i 
Antonia Cots de Synergie ETT. 
L’ acte que es va realitzar al Ca-
sal per a Joves i Grans de Piera  
va comptar amb una nombro-
sa presència de públic.  La ben-
vinguda va anar a càrrec del Re-
gidor de Promoció Econòmica 
i Ocupació, Josep Llopart,  qui 
va remarcar la importància de 
dedicar una jornada a analitzar 
com fan les empreses el procés 
de selecció de personal
En les seves intervencions els 
ponents van explicar com fer-
se visible als ulls del selecciona-
dor i també com funcionen els 
processos de selecció, fent es-
pecial èmfasi a  la importància 
de  l’ actitud   a l‘hora de buscar 
feina, una tasca que cal fer amb 
positivisme, iniciativa  i auto-
confiança. També van aconse-
llar als assistents  sobre com fer 

un bon  currículum de feina, ja 
que un currículum mal fet ens 
fa perdre  oportunitats.
Entre les  competències més 
valorades actualment  per les 
empreses els ponents van des-
tacar la  polivalència, proacti-
vitat, autonomia, creativitat, 
flexibilitat, responsabilitat, 
compromís amb l’ empresa, 
orientació al client...I es va re-
marcar, sobretot,  la importàn-
cia dels idiomes, especialment 
el domini de  l’ anglès per acce-
dir al món laboral.
Els ponents també van comen-
tar alguns dels  perfils profes-
sionals que les empreses sol∙li-
citen a les seves consultories  
i que a vegades no es poden 
cobrir:  perfils administratius 
amb idiomes, professionals del 
sector  tecnològic,  programa-
dors informàtics, enginyers... 
i també  gent amb ofici, espe-
cialment pel sector metall, un 
dels que actualment ofereix   
més oportunitats laborals ( 
mecànics, electromecànics, 
torners, fresadors..). Tot i així, 
aquest tipus d’empreses també 
reben altres ofertes de perfils 
diversos.  Qualsevol persona 
desocupada pot utilitzar la via 
de les consultories o les ETT 
per cercar una oportunitat la-
boral.
Els ponents van finalitzar amb 
un missatge d’ optimisme pels 
assistents remarcant la impor-
tància de no tancar-se mai a 
adquirir nous aprenentatges i 
sobretot mantenir una actitud 
positiva.

Taula rodona: Què fan les 
empreses amb el meu CV?

PIERA / LA VEU 

L a cantant Abril Mont-
many ha publicat el 
videoclip del seu segon 

single ‘Up and Down’ amb 
destacables localitzacions en-
registrades al municipi pie-
renc.
Qui va ser guanyadora del 
programa d’Antena 3, «Tu 
Cara Me Suena Mini», està 
gravant diversos temes nous 
en estudi. El passat 15 de juliol 
va presentar ‘Up and Down’ 
disponible a les diferents pla-
taformes digitals i, ara, ha 
sortit el videoclip. La jove can-
tant, que viu a Piera i als Hos-
talets de Pierola, ha utilitzat 
espais fàcilment identificables 

del terme i voltants com la 
Pineda de Can Ferrer del Coll 
del Bedorc, Casa Sastre, la pla-
ça del Peix, el Castell de Fang 
o camps amb la muntanya de 
Montserrat de fons. 
En aquest cas, l’Ajuntament 
de Piera ha participat do-
nant suport a la iniciativa 
de l’ HYPERLINK “http://
www.abrilmontmany.com/” 
Abril en una part del patrocini 
del vídeo i facilitant els espais 
necessaris per dur a terme les 
tasques d’enregistrament.
Està previst que, en uns me-
sos, l’artista pierenca tingui 
enllestit un recull de cançons 
noves que es recopilaran en 
un disc compacte.

Nou videoclip d’Abril 
Montmany

MASQUEFA / LA VEU 

D es de l’Ajuntament 
es dóna les gràcies a 
totes les entitats i as-

sociacions del poble, que amb 
la seva implicació han ajudat 
a completar una programació 
per a tots els gustos i edats.
El tradicional correfoc amb 
la Colla Pixafocs i Cagaspur-
nes Diables de Masquefa va 
posar ahir diumenge el punt i 
final a una Festa Major marca-
da per l’àmplia participació i 
mobilització dels masquefins. 
Un any més, les actuacions de 
l’Orquestra Montgrins, La Nit 
en Blanc, la cultura popular i 
les activitats infantils han estat 
els pilars principals d’una Fes-
ta que ha deixat incomptables 
moments per al record. 
Des de l’Ajuntament es dóna 
les gràcies a totes les entitats 
del municipi per la seva col-

laboració en l’organització 
de les activitats, sense la qual 
no hauria estat possible com-
pletar una programació tan 
diversa i transversal. Així ma-
teix, s’agraeix als masquefins 
la bona predisposició mostra-
da en tot moment i les ganes 
de sortir al carrer i gaudir dels 

Els masquefins diuen adéu a la Festa 
Major entre guspires i foc

actes festius. Esther Ibáñez, 
Regidora de Cultura, va vo-
ler assenyalar només acabar 
els actes “la bona salut de què 
gaudeix el teixit associatiu de 
la vila”, un tret que va definir 
com a “actiu imprescindible 
per al desenvolupament cul-
tural de Masquefa”.
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CAPELLADES / LA VEU 

L a setmana vinent es farà 
una nova sessió del Ple 
de l’Ajuntament de Ca·

pellades, amb la presentació 
de la nova ordenança de civis·
me com un dels temes desta·
cats.
Durant diversos mesos s’ha 
estat treballant la seva redac·
ció, conjuntament amb la 
regidoria de Sanitat, en col·
laboració amb els tècnics mu·
nicipals i amb veterinaris de 
Capellades. Un cop ha fina·
litzat la seva elaboració s’ha 
obert un període d’exposició 
pública per tal que qualsevol 
persona que volgués presen·
tar al·legacions i millores, po·
gués fer·ho.
Tal i com detalla el regidor de 
governació, Sergi Pérez, “du·
rant el temps d’exposició a la 
ciutadania vàrem rebre tantes 

propostes, totes molt interes·
sants i constructives, que vam 
haver d’allargar·ho més dies 
per tal d’analitzar·les en de·
teniment i considerar·les en 
la posterior modificació de 
l’ordenança”. 
Aquest document contempla 
per exemple la creació d’un 

Tot a punt per aprovar l’ordenança de 
tinença d’animals domèstics

espai propi per a gossos, que 
ja s’havia previst durant l’ela·
boració del pressupost muni·
cipal.
Aquesta ordenança, un cop 
s’aprovi pel Ple de l’Ajunta·
ment, es podrà consultar a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU 

L a Biblioteca El Safareig 
de Capellades farà va·
cances durant el mes 

d’agost, des del dilluns 1 fins 
el dimecres 31.
Dimarts s’ha fet la darrera ac·
tivitat d’aquest mes de juliol, 
amb un laboratori al voltant 
de les emocions, que s’ha tre·

ballat a partir del conte “El 
monstre de colors”, d’Anna 
Llenas. Aquest mes d’agost, es 
pot fer el retorn dels llibres a 
través de la bústia que hi ha 
instal·lada just al davant de 
la porta d’entrada a la Bibli·
oteca. A la Piscina, a l’agost 
continua el servei de revistes, 
diaris, contes i novel·les per a 
adults.

La Biblioteca El Safareig 
tanca el mes d’agost

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres tothom qui 
vulgui es podrà banyar a la 
Piscina Blava des de les 8 del 
vespre i fins les 12 de la nit, en 

una nova edició de la Piscina 
Nocturna. L’anterior, malgrat 
no ser una nit gens càlida, va 
tenir una participació alta i 
moltes persones van aprofitar 
per gaudir dels banys en un 

Segona Piscina nocturna

CAPELLADES / LA VEU 

D es de l’Associació 
Capellades Comerç, 
en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Capellades, 
aquest cap de setmana es farà 
una nova Nit de Comerç.
Les activitats començaran a 
dos quarts de vuit del vespre 
a la plaça Verdaguer, amb l’es·
pectacle infantil  “Titelles Tra·
montana”.
Seguidament, des de les 9 i fins 
les 11 del vespre, es farà la De·
gustació Gastronòmica. Du·
rant aquests dies, cada vegada 
que s’ha fet una compra de 20 

euros, els comerciants han re·
galat un val, que la nit de dis·
sabte es podrà bescanviar per 
una degustació. Prèviament, 
cal haver canviar aquests vals  
al número 47 del carrer Major 
el mateix dissabte al matí d’11 
a 14 o la tarda de 18 a 21 hores.
Per acabar la jornada, a més a 
més, també es farà un Bingo 
Popular al carrer Abat Munta·
das, a les 11 del vespre.
Aquesta proposta de la Nit 
de Comerç ja fa unes quantes 
edicions que s’ha dut a terme 
amb molt bona acollida per 
part dels capelladins que hi ha 
participat de manera activa.

Nova edició de la Nit del 
Comerç

CAPELLADES / LA VEU 

D es de l’Àrea de Trans·
parència de l’Ajunta·
ment de Capellades i 

amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, s’està treballant 
per establir una estratègia de 
Responsabilitat Social Corpo·
rativa, entesa com la integra·
ció voluntària de les preocu·
pacions socials, econòmiques 
i ambientals en les activitats 
de l’administració i en la seva 
relació amb els seus grups 
d’interès. 
El govern de Capellades aposta 
per integrar la responsabilitat 
social a l’estratègia organitza·
tiva i enfortir la prestació de 
serveis a les persones d’acord 
amb els valors de la proximi·
tat, d’una manera transversal, 
transparent i que alhora sigui 
sostenible, eficaç i eficient.
Per aconseguir·ho cal fer una 
diagnosi de les actuacions 

que s’estan fent i valorar·les 
en funció dels paràmetres es·
mentats.
El regidor Salvador Vives ex·
plica que, “després de realit·
zar la diagnosi tindrem iden·
tificats els punts forts de cada 
un dels vectors de la respon·
sabilitat social: bon govern, 
laboral, ambiental, social i 
econòmica i així podrem pla·

Impuls de la responsabilitat social al 
municipi de Capellades

horari diferent.
La propera edició, darrera 
prevista en aquesta tempora·
da de bany, serà el divendres 5 
d’agost, dins els actes del Tor·
neig de Frontó. 

nificar les accions de millora 
i de bones practiques per co·
municar·ho a nivell intern i 
extern”.
Aquesta setmana s’ha fet la 
primera sessió formativa del 
projecte de responsabilitat 
social, adreçada a l’equip de 
govern, tècnics i responsa·
bles de les diferents àrees de 
l’Ajuntament de Capellades.

LA LLACUNA / LA VEU 

E l passat dissabte 23 de 
juliol,  la coral La Cui·
tora de La Llacuna jun·

tament amb la Societat Ben 
Endins com qui Ensorra l’Àpit, 
acompanyaren amb els seus 
cants a la inauguració del nou 
Centre de Cultura i Turisme.
Durant la cantada de les dues 
corals, cadascuna interpretaren 
dues peces. Seguidament inter·

pretaren conjuntament:  Des·
prés del Sol, havanera dedicada 
al poble de La Llacuna i els Se·
gadors, donant així per acabada 
la cantada.
Dins el marc de la propera Fes·
ta Major, la coral La Cuitora 
oferirà el seu tradicional con·
cert que tindrà lloc a l’església 
de Santa Maria de La Llacuna 
el diumenge 7 d’agost a les 
onze de la nit.

Concert de la Coral la 
Cuitora de la Llacuna



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:
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CARME / LA VEU 

I niciat el procés de partici-
pació,  aquest any la Festa 
Major ha sigut una mica 

diferent on  s’han incorporat 
novetats i l’hem iniciat abans.
El dissabte 9 de juliol  el cam-
pionat de botifarra va donar el 
tret de sortida a la Festa Major, 
seguint al campionat de wa-
terpolo dues activitats noves 
que s’han incorporat aquest 
any.
Com cada any el grup de te-
atre de Carme Set Vetes  ens 
va deleitar amb l’obra escrita  
i dirigida per Teresa Casaus  
“Mykonos”, amb un públic 
entregat a la representació que 
omplia de gom a gom la pista 
vella.
El diumenge 10 de juliol  a les 9 
del mati es va tornar a repren-
dre l’activitat de Tir al Plat que 
havia estat interrompuda du-
rant 3 anys . La participació va 
esser molt bona . Es va acabar 
amb un esmorzar gentileza del 
ajuntament i  repartiment de 
trofeus cedits per l’empresa 
Manchon als guanyadors i a 
tots i a tots els participants.
A les 6 de la tarda per la tarda 
futbol del primer equip del C 
E Carme i La Pobla . El trofeig 
de l’Ajuntament de Carme 
va ser per a l’equip local  que 
s’imposà  per 5 a 3 desprès de 
la tanda de penals
A les 8 del vespre també con a 
novetat d’aquest any a la plaça 
Major es va fer un TAST DE 
GINTÒNICS  amb música 
amb viu amb Judit i Isaac Ro-
bles. Èxit total de participació 
que  varen gaudir dels gintò-
nics preparats per un especia-
lista que va fer les delícies del 

tastadors escoltant una extra-
ordinària musica de fons .
Dilluns 11 de juliol per la tar-
da el restaurant el Racó de 
Carme, va fer gaudir a la mai-
nada de la Festa de l’Espuma.
Dimarts 12 de juliol  a 2/4 de 
6 de la tarda al pati de l’escola  
GINCANA INFANTIL activi-
tat nova amb una participació 
nombrosa de nens i nenes que 
varen gaudir d’allò mes de les 
diferents proves que varen de-
senvolupar . Es va acabar amb 
una xocolatada per a tots els 
participants. Agrair a totes els 
monitor , monitores, volunta-
ris i voluntàries  que varen fer 
possible aquesta activitat. 
Dimecres 13  a les 10 de la nit  
al parc  infantil del Carrer Fre-
ginal CINEMA A LA FRESCA  
activitat també incorporada 
aquest any amb un molt bona 
acollida de públic.
Dijous 14 a les 8 del vespre  
una molt bona cantada d’ha-
vaneres a càrrec del grup CA-
VALL  BERNAT.
Divendres 15  a  la tarda  la 
quitxalla va gaudir  molt  amb 
l’espectacle  CIRCUMLOQUI 
del grup PEUS DE PORC. Se-

guidament el sopar popular 
que aplegà més de 300 perso-
nes. El final del sopar va estar 
amenitzat pel cantant JACK 
CARMELO que oferí un reci-
tal de cançons  variades i per 
acabar el dia  concert  jove 
amb LA BANDA DEL COC-
HE ROJO. 
El dissabte 16 de juliol, diada 
de la Mare de Déu del Carme, 
missa solemne de   Festa Ma-
jor.  Sortint de missa, sardanes 
a càrrec de la cobla Lluïsos 
Es va rependre la festa amb 
el concert de Festa Major a 
l’hora tradicional de les 8 del 
vespre amb l’orquestra MA-
DISON. 
Per la nit el l’orquestra MADI-
SON s’encarregà del ball. Com 
a novetat a la mateixa pista  els 
joves tingueren el seu segon 
concert amb el grup MUNT 
BAND i  Dj  Pepe Dj Xic
Diumenge 17 de juliol a  la 
6 de la tarda al pati de missa 
mostra de balls populars nova 
activitat incorporada aquest 
any i ja per acomiadar la fes-
ta a les 8 del vespre ball per el  
grup LIBERTY
Fins l’any que ve.

Carme va viure una participada Festa 
Major

CARME / LA VEU 

Aquest passat dissabte, 23 de 
juliol, es va celebrar a Carme 
el darrer acte de la Festa Ma-
jor d’enguany. Va ser un con-
cert solidari de Gòspel a càrrec 
del Grup de Gòspel de Car-
me, sota la direcció d’en Ma-
nel Garcia. Durant més d’una 
hora, el grup va oferir un re-
pertori de peces clàssiques i 
actuals d’aquest gènere musi-
cal, així com d’altres compo-
sicions com ara Barbara Ann 
dels Beach Boys. Va ser un con-
cert dinàmic i engrescador on 

la vintena de components van 
exhibir el repertori treballat 
durant aquests últims mesos 
i van contagiar el seu ritme i 
sensibilitat als assistents que 
omplien el teatre de Carme.

Gòspel a Carme

Cal destacar que es van recap-
tar 431,40 euros, els quals es 
destinaran a Càritas. També 
es va fer una recollida d’ali-
ments per al Racó Solidari del 
municipi.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l passat diumenge 17 
de juliol, vem celebrar 
la 5ª Torrextrem de la 

Torre de Claramunt, l’activi-
tat va començar a 2/4 d’11 del 
matí amb una masterclass de 
Zumba, a càrrec de la monito-
ra Fanny.
A continuació es va obrir la Pis-
ta americana plena d’obstacles, 
neumàtics, muntanyes, bales 
de palla, tolls d’aigua ... per tal 
de fer voltes de reconeixement 
del circuit, a les 12 començar 
les carreres que es van dividir 
en varies categories de 3 a 6 
anys no competitiva, els més 
menuts van gaudir del circuit, 
que per la dificultat del mateix 
es recomanava que anessin 
acompanyats d’un adult. 
Es van fer entrega de medalles 
i premis als Classificats i per 
finalitzar aquesta activitat van 
gaudir del circuit una gran part 
de membres de l’organització.

Aquest acte s’ha organitzat 
per iniciativa d’un grup de 
veïns del municipi juntament 
amb l’Ajuntament que per 4t 
any consecutiu ens fan gaudir 
d’aquesta activitat que cada 
any va creixen en participació, 
aquesta activitat es va montar 
amb in fi  solidari de recollida 
d’aliments pel banc d’aliments 
del municipi i els participants 
van demostrar la seva solida-
ritat recollint uns 350 kg d’ali-
ments i  productes de neteja.
Van col·laborar en aquest es-
deveniment empreses i comer-
ços: Finques Vallbona, Tallers 
Dicor, Novatilu,Taxi Neus, 
Materials Pardo, Construccio-
nes Jose Martín, Excavaciones 
de la Rosa, Munich, Killerfisch 
beguda energètica, Adfs de la 
Torre de Claramunt i de Cas-
tellolí, Associació Torrebikers .
L’organització vol donar les 
gràcies a tothom als partici-
pants, empreses col·laboradors 
i Ajuntament de la Torre de 
Claramunt.

4t Torrextrem a la Torre 
de Claramunt

MONTMANEU / LA VEU 

El passat divendres, les alum-
nes que durant tots els dissab-
tes de juny i juliol van parti-
cipar al curs de “Veu i cant” 
van delitar al nombrós públic, 
unes boniques cançons acom-
panyades de la Directora Mar-
ga Mingote.

Cal destacar l’èxit d’aquest ta-
ller de “Veu i Cant”, que de ben 
segur es tornarà a fer.
A continuació la Sra. Montse 
Cuadros, autora i il·lustra-
dora, va explicar tres contes, 
“Les amigues de la Lluna”, “La 
llegenda de l’aigua i la vida” i 
un conte per a adults “Ressò 
d’anhel català”

Gran èxit del taller “Veu 
i cant” a Montmaneu
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SEMPRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC Participa al 
nostre
Rasca-Rasca

L’ENGLANTINA - EL SAÜC 
SARA CASTELLS JOIERA -  LLEGIM...? 

 LES CONFECCIONS - CAL FUM 
 L’ESTANC DE LA PLAÇA - CAL PERICO 

 LA BOTIGUETA 
 CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA 

 BORN BY CALA 
 BC80 MARC ELVIRA  
 NON STOP TRAVEL 

ALFIL  - HIDRAMAR NATURA
LA CISTELLERIA  - FIDEL SERRA 
ROSA LLUCIÀ  - CASA VICTÒRIA

CAL TARGARONA  - INCREscENDO 
JONC  -LLUNA D’ARGENT

  

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

CALAF / LA VEU 

L a nit del 30 de juliol, en 
honor al seu patró, Sant 
Jaume, Calaf celebrarà 

la segona edició del ‘Tasta la 
Plaça’. Es tracta d’un iniciativa 
que pretén fer un bon maridat·
ge entre la millor gastronomia 
de l’Alta Segarra, la música en 
directe, la tradició, la història 
i el patrimoni. Una quinzena 
d’establiments oferiran, a tra·
vés de diferents espais, degus·
tacions gastronòmiques que 
els visitants podran acompa·
nyar amb vins i cerveses ar·
tesanes de dos establiments del 
territori. Tot plegat tindrà lloc 
en un marc incomparable com 

Segon ‘Tasta la Plaça’ de Calaf, un maridatge de 
gastronomia de l’Alta Segarra, història i patrimoni

CALAF / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat les obres de 
manteniment a la pis·

ta gran del pavelló poliespor·
tiu municipal. Durant aquest 
mes de juliol, el paviment de 
formigó de la pista gran es 
cobrirà amb un material vi·
nílic. La reparació del terra de 
la pista respon a la necessitat 
de millora per qüestions de 
seguretat, ja que el formigó es 
troba deteriorat amb sots que 
poden provocar lesions als 
usuaris. Aquest projecte té un 
pressupost de 40.019,73 euros 
(IVA inclòs) i compta amb 
una subvenció de la Diputa·
ció de Barcelona.
El projecte tècnic preveu la 
col·locació d’un material vi·
nílic sobre de l’actual pavi·
ment de formigó, que té una 
superfície total de 1.049 me·
tres quadrats. El canvi perme·
trà disposar d’un paviment 
especialitzat i adequat per al 
seu ús esportiu.
Aquest primers dies, les actu·
acions que s’estan duent a ter·
me són el rascat de la pintura 
de les línies delimitadores dels 
camps i l’encolat de les juntes 
del formigó. Posteriorment es 
farà la col·locació del vinil. Un 
cop col·locat, s’hi pintaran les 
línies corresponents.
Les obres s’han fet ara a l’es·
tiu, d’acord amb la coordina·
ció feta amb els clubs espor·
tius que fan ús de la pista i 

és la plaça Gran, que permetrà 
gaudir als visitants d’un excel·
lent i original sopar.
La vetllada començarà a les 
20.00 hores i estarà ambien·
tada amb la música jazz en 
directe del grup “No fem un 
trio”. Les propostes dels restau·
rants i artesans de Calaf i l’Alta 
Segarra permetran apropar els 
assistents a diferents gustos, 
olors, textures i sabors.
Al preu de 10 euros, cada par·
ticipant tindrà 8 tiquets que, 
coincidint amb l’Any Figue·
rola, recordaran a les anti·
gues pessetes. Seran aquestes 
pessetes de tast les que es po·
dran bescanviar per degustar 
algunes de les més de trenta 

per tal que, a l’iniciar la pre·
temporada, ja estiguin enlles·
tides. Està previst que aques·
tes obres tinguin una durada 
aproximada de deu dies. 
Altres obres a l’equipament
A més del nou paviment, 
s’han adequat altres elements 

del pavelló per tal de man·
tenir la seguretat i adaptar 
l’equipament a la normativa 
vigent. Aquest és el cas, per 
exemple, de l’adequació de les 
cistelles de bàsquet de la pis·
ta gran.  Per a aquestes actu·

receptes diferents que propo·
saran els establiments de res·
tauració. Les pessetes de tast es 
vendran a l’espai d’informació 
durant l’esdeveniment.
Justament, per ser l’Any Fi·
guerola, que commemora el 
bicentenari del naixement del 
Ministre d’Hisenda que va 
instaurar la pesseta, en aques·
ta edició del ‘Tasta la Plaça’ es 
comptarà amb la presència 
d’aquest personatge tant il·lus·
tre per la vila. A les 20.30 ho·
res, un actor caracteritzat com 
a Laureà Figuerola farà una vi·
sita a la plaça acompanyat de 
les autoritats i d’unes dames 
vestides segons la moda de la 
segona meitat del segle XIX.

Comencen les obres de reparació del paviment de la pista gran 
del pavelló poliesportiu de Calaf

acions també es compta amb 
una subvenció de Diputació 
de Barcelona.
Aprofitant les mateixes ciste·
lles, s’han renovat els quadres 
i s’ha instal·lat un sistema 
que permet pujar·les i bai·
xar·les amb seguretat. A més, 
s’ha substituït el seu quadre 
de maniobra manual per un 
d’elèctric.
També s’han millorat les ban·

quetes de la pista gran, s’han 
pintat les portes de les instal·
lacions i s’ha col·locat un nou 
terra de goma a l’entrada de la 
pista de bàsquet.
Prèviament, s’havien fet di·
ferents adequacions al bar de 
l’equipament per tal de po·
der oferir un servei adequat 
d’acord amb la normativa, 
especialment, a la instal·lació 
elèctrica.
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Meritori segon lloc absolut per 
a Albert Torres al Triatló Sprint               
d’Altafulla
TRIATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 17 de 
juliol la localitat tarra-
gonina d’Altafulla es va 

convertir en la seu europea del 
triatló sprint de carretera.
Una localitat entregada al 
triatló i a la promoció dels 
propers jocs del Mediterrani 
del 2017 acollia en un circuit 
molt entretingut els Cam-
pionats d’Europa de triatló 
Sprint de Carretera, i a més els 
Classificatoris pel campionat 
d’Espanya i per acabar-ho de 
completar el triatló sprint de 
carretera per la resta de fede-
rats.
Les distàncies, com qualsevol 
tritaló sprint eren 750m al 
mar , 20km de bici de carre-
tera en un circuit de 5km al 
que es donaven 5 voltes, amb 
dures rampes a l’església de 
la localitat i molt de circuit 
urbà revirat, i per finalitzar un 
apassionant sector de cursa 
a peu de 5km a dues voltes i 
mitja amb molt tram de pas-
seig marítim i ple de públic.
Albert Torres del UNÎCA 
BIKES/PALLARES va pren-
dre-hi part amb la intenció de 
fer un bon paper. 
A les 14h sortien els corredors 
que lluitaven per l’europeu, 
les futures promeses del tri-
atló. Victòria que es va endur 
Simon De Cuyper (belgica) 
en homes i Charlotte Deldaele 
(belgica) en dones. 
A les 11h sortien els corredors 
Elit que aspiren anar als Cam-
pionats d’Espanya del setem-
bre, classificant-se només els 
12 primers en arribar. Essent 
el guanyador en homes Jordi 
Relats amb 1h00’29’’ i en do-
nes Núria Peix que amb ma 

TRIATLÓ / LA VEU 

Diumenge 25 de juliol 
es va disputar la pro-
va de triatló dels An-

dorra Outdoor Games. Qua-
tre triatletes del CAI Triatló 
Petromiralles es van desplaçar 
fins el Principat per partici-
par-hi.
La prova s’iniciava a un quart 
de deu del matí al llac Engo-
lasters a més de 1.600 metres 
d’altura i amb la temperatura 
de l’aigua a 13’8 graus, que va 
obligar a reduir el tram de na-
tació a 750 metres. Després els 
triatletes afrontaven un tram 
dur de ciclismes de 36 quilò-
metres i 1.300m de desnivell 
positiu, amb l’ascens al port 
de Comella i el port de La Ra-
bassa, per finalitzar amb una 

Anna Noguera del CAI Triatló              
Petromiralles aconsegueix la segona 
plaça a la triatló dels Andorra Outdoor 
Games

carrera a peu de 9 quilòmetres 
a 2.000m d’alçada.
El guanyador de la prova va 
ser Xavi Llobet amb un temps 
de 2 hores 15 minuts i 38 se-
gons. En la categoria femeni-
na la guanyadora va ser Judit 
Corachan 2 hores i 34 minuts 
per davant de la triatleta del 
CAI Triatló Petromiralles 
Anna Noguera que realitzava 
una magnífica cursa peu amb 
un temps final de 02:38:57
Els resultats de la resta de tri-
atletes del CAI Triatló Petro-
miralles van ser els següents: 
Daniel Baraldés 17è amb un 
temps de 02:32:06, Carlos 
Cervera 164è amb un temps 
de 03:13:17 i Toni Cañas fina-
litzava la prova amb un temps 
de 03:26:32.

BICICLETESBICICLETESBICICLETES
c/Aurora, 50 Igualada 08700
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de ferro va guanyar amb un 
temps de 1h12’21’’
A les 8:30 sortien la resta de 
federats (uns 200) que com-
petien també en format sprint. 
On hi va participar Torres, 
que malgrat improvisar la 
seva presència a última hora i 
amb la intenció d’acabar amb 
un entrenament de qualitat 
una setmana de durs entre-
naments, no va voler perdre 
l’oportunitat de participar en 
una cursa amb un muntatge 
de tal nivell, amb gairebé tot 
el circuit encintat i un desple-
gament de la Federació Espa-
nyola de Triatló digne d’elogi.
Segons Torres “ha sigut una 
setmana dura d’entrenaments 
perquè les vacances s’han 
d’aprofitar, i com que estava 
amb la família aquí al cos-
tat, gràcies al Reus Ploms per 
inscriure’m i poder acabar la 

setmana amb un bon entrena-
ment de qualitat. Realment no 
m’esperava trobar-me tant bé. 
He sortit al davant de l’aigua 
i a la bici ja he vist que tenia 
més forces que els altres i a la 
segona volta ja m’he escapat 
amb un altre corredor a roda 
i així fins al final. Sol i sense 
relleus”.
“A la cursa a peu m’he trobat 
molt bé, corrent a 3’40’’ el km 
els 5 mil metres, però el corre-
dor que portava a roda m’ha 
tret uns segons insalvables que 
m’han deixat amb la segona 
posició absoluta i primer ve-
terà que en cap moment pen-
sava que pogués assolir. Per 
tant no puc demanar més en 
el meu segon triatló sprint de 
carretera. I córrer amb aquest 
muntatge de campionat d’Eu-
ropa ha sigut genial i no m’ho 
podia perdre”.



Avui provem un Fiat Tipo 2016 sedan 
La berlina que dóna molt per poc

EXTERIOR
El Fiat Tipo 2016 llueix bastant millor al natural que en fotos. S’ha dissenyat des del primer 
moment per ser un sedan i d’aquí aquestes línies suaus al llarg de tota la carrosseria que 
faciliten una xifra aerodinàmica de 0,29 Cx.
El Fiat Tipo 2016 mesura 4,54 metres de llarg, de manera que, tot i que podríem enquadrar 
en les berlines compactes més que en les dels sedanes del segment B, amb qui realment 
es lluitarà per preus. Es basa en la plataforma Small / Wide, la mateixa que fan servir, per 
exemple, els Fiat 500X i Jeep Renegade, si bé la del Tipus és una mica més gran.
Donant una volta al cotxe et fixes en multitud de detalls que l’allunyen de la imatge pre-
concebuda que un té d’un cotxe barat. Aquest capó llarg, amb el parabrisa inclinat, la 
graella amb motes cromades i les llandes de 17 polzades dels acabats superiors (de 16 en 
els acabats senzills, també d’alumini). No hi ha plàstics negres que enlletgeixin la línia o 
en els que un pugui pensar que s’ha buscat guardar. De perfil, sobretot, crida l’atenció la 
gran distància entre eixos, de 2,64 metres, i els petits voladissos, que auguren un interior 
molt ampli. Tirant dels tiradors cromats accedim a comprovar-ho.

INTERIOR
Abans d’entrar a valorar acabats, un aplaudiment a l’habitabilitat del cotxe. A les places 
davanteres et sents a gust sense cap problema i és molt senzill trobar la posició perfecta 
per conduir, regulant el seient o el volant, ajustable en alçada i profunditat (en tots els 
acabats). L’altura, prou folgada. I hi ha bastants llocs per deixar objectes (junts sumen 12 
litres de capacitat, el que no està gens malament).
L’accés a les places del darrere és també molt senzill i l’espai disponible, suficient per a 
tres persones adultes tant per a les cames (el millor de la categoria, sens dubte) com a 
l’ample, alguna cosa ja molt poc habitual
El quadre de comandament té un disseny en el qual és fàcil trobar on està tot. La consola 
central, alberga en els acabados superiors un navegador amb una pantalla de 5 polzades 
i el nou sistema de navegació TomTom 3D Touch (opcional). En el quadre de comanda-
ment compta amb una altra pantalla de tres polzades TFT on es mostra tota la informació 
que puguis necessitar durant un viatge. Des dels típics de consum (amb dues memòries 
de viatge), manteniment, pressió de pneumàtics o el voltatge de la bateria, dades que no 
sempre ofereixen cotxes de categories superiors.
Un detall que crida l’atenció, és la solució emprada en els rellotges. Per facilitar la visió 
s’han col.locat els números per fora de l’esfera.
Per la resta, no hi ha massa botons i els existents són senzills d’usar i agradables al tacte. 
Menció especial al volant, on s’ubiquen diversos d’ells. A l’esquerra els empleats per 
moure pels menús de l’ordinador de bord i controlar el telèfon i a la dreta els que activen 
i desactiven el control de creuer. Després d’ell se situen els que dirigeixen a sistema de 
so (volum, passar de cançons ...)
I els materials emprats ... per descomptat que sorprenen en un cotxe així. Molt per sobre 
de les seves rivals. Tota la part superior del quadre de comandament és de material tou, 
amb la sensació que el cotxe ha estat ben fabricat.

MALETER
Sens dubte, el Fiat Tipo destaca pel seu bon fer a l’hora de portar equipatge, i és que el 
maleter de la versió sedan té gens menys que 520 litres de capacitat, sorprenent la seva 
grandària. L’espai pot ampliar abatent els respatllers de la fila posterior de seients (en 
dues parts 60:40), operació que es realitza des dels propis seients i no deixa un espai de 
càrrega totalment pla.
Crida l’atenció el lleuger que és la por-
ta, que s’obre amb el comandament o 
des de l’interior. Sota el pis trobem un 
kit de reparació de punxades, però hi 
ha espai per a una roda de recanvi, que 
es pot adquirir a l’apartat d’opcionals.
EQUIPAMENT
El nou Fiat Tipo 2016 s’ofereix amb 
els nivells d’equipament Easy i Loun-
ge, múltiples colors de carrosseria (en 
tons pastís i metal.litzats) i fins a quatre 
configuracions interiors.
No s’escatima en absolut en seguretat i de sèrie compta amb sis coixins de seguretat, di-
recció assistida, alçavidres elèctrics davanters, tancament centralitzat amb comandament, 
aire condicionat, ordinador de viatge, sistema Uconnect amb MP3, miralls elèctrics, seient 
posterior abatible ... I parlem de l’acabat bàsic.
I el millor, el preu. La gamma part de 9.900 euros (inclou finançament amb la marca i Pla 
PIVE) però la més equipada que pot existir, es queda en 14.500 euros.

MOTOR
El Fiat Tipo 2016 arriba a Espanya amb quatre motoritzacions. La gamma arrenca amb un mo-
tor de gasolina 1.4i 16v amb 95 CV associat a una caixa manual de sis velocitats i el 1.6 litres 
E.torQ, que desenvolupa una potència de 110 CV.
Major protagonisme tindran els dièsel. El més petit és el conegut 1.3 Multijet amb 95 CV a 
3.750 rpm, associat a un canvi manual de cinc velocitats. Anuncia una despesa de 3,7 l / 100 km 
i emissions de 98 g / km de CO2 a la versión ECO (amb Start & Stop i oli de baixa viscositat de 
sèrie). En dièsel també trobem el 1.6 MultiJet II amb 120 CV a 3.750 rpm i 320 Nm de parell a 
1.750 rpm. Es combina amb un canvi manual de sis velocitats, aconsegueix 199 km / h i triga 
9,7 segons a fer el 0 a 100 km / h. Promet 4,2 l / 100 km de consum i 110 g / km d’emissions 
de CO2.

COMPORTAMENT
Per descomptat, el motor 1.6 Multijet respon bé entre les 1.500 i les 3.000 voltes. La con-
ducció del Tipo resulta realment agradable. Bon treball d’insonorització en aquest sentit.
De reaccions nobles es nota que la seva plataforma és millor que altres derivades d’utili-
taris, ja que li dóna molt més aplom.
El nou Fiat Tipo munta un esquema de suspensions de rodes independents tipus McPher-
son davant i de rodes interconnectades per un eix de torsió darrere. Fiat ha optimitzat el 
sistema per reduir pes i ajuda a millorar el consum de combustible del vehicle. Per des-
comptat, filtra bé les irregularitats del terreny i respon bé al prendre corbes.
La direcció assistida compta amb una manera City que augmenta més l’assistència i poder 
maniobrar a l’aparcar sense esforç.

Els que tenim uns anys recordem perfectament al Fiat Tipo. Cotxe de l’any el 1989, es 
van vendre ni més ni menys que dos milions d’unitats d’aquest compacte que destaca-
va per amplitud. Aquest és l’esperit que la firma vol recollir, amb un nou cotxe, aquest 
Fiat Tipo 2016, que compta amb diferents variants: un compacte amb porta, un familiar 
i la versió sedan.
“Un sedan funcional”. Així definien en la presentació espanyola al nou Fiat Tipo 2016, 
un cotxe que presumeix de ser funcional, de facilitat d’ús i alhora no renuncia de la 
seva personalitat inequívocament italiana: elegant, però sense floritures. Passem a 
conèixer-lo més a fons.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb la base situada a 
Terol es va disputar  
una nova edició de la 

Baja Aragó, sens dubte la més 
popular i dura de les que anu-
alment es celebren a Europa. 
La competició, que tenia com 
a centre neuràlgic la capital 
Aragonesa de Terol, va constar 
d’una etapa pròleg de qua-
si 20 kms que es va disputar 
divendres, dues especials mes 
cronometrades dissabte i una 
especial mes diumenge, que 
conformaven un total de mes 
de 800kms de recorregut.
En aquesta edició han partici-
pat mes de 170 inscrits  amb 
l’al·licient de que la cursa 
puntuava doble pel Campio-
nat del Mon de Bajas, per lo 
que els millors conductors, 
arribats dels cinc continents, 
es van donar cita a la proba 
Espanyola. Pilots com Carlos 
Sainz, Nani Roma o Nasser 
Al Attiyah van acaparar totes 
les mirades en cotxes, o Joan 
Barreda, Gerard Farrés o Joan 
Pedrero van fer lo propi en la 
categoria de motos.
El Moto Club Igualada es-
tava representat amb pilots 
a les especialitats de cotxes, 
quads i camions. Mala sort de 
l’osonenc Nani Roma copi-

Els pilots Roma-Haro abandonen i Vilà aconsegueix                
classificar-se a la Baja Aragó

Mala sort per Nani Roma i Àlex Haro. Foto: Jordi Vidal. Tot i els problemes de motor Dani Vilà aconseguí classificar-se. Foto: 
Jordi Vidal

lotat per l’odenenc del Moto 
Club Igualada Àlex Haro amb 
Toyota Hilux Overdrive que 
a l’etapa pròleg del divendres 
van fer el tercer millor temps 
però el dissabte van abando-
nar per sortida de pista. Roma 
i Haro tenien com objectiu la 
preparació del seu Toyota per 
el proper Dakar 2017 per això 
van intentar reparar el seu Hi-
lux per sortir de nou diumen-
ge, però finalment van haver 
de renunciar al no tenir plenes 
garanties de que el seu vehicle 
quedes en perfectes condici-
ons per competir. Els guanya-
dors en cotxes van ser Nasser 
Al Attiyah i Mathieu Baumel 
amb Toyota Hilux Overdrive.
A quads, el pilot de Capella-
des Dani Vilà de Moto Club 
Igualada sortia entre els fa-

vorits al triomf final com ja 
ho va demostrar al pròleg 
del divendres fent el segon 
millor temps, però ja a l’inici 
de l’etapa del dissabte es va 
donar compte que hi havia 
greus problemes de motor en 
el seu quad Yamaha i tot i així 
va  aconseguir arribar al final 
de la prova el diumenge en el 
tercer lloc de la seva categoria. 
Pel que fa a motos, el vence-
dor fou el castellonenc Joan 
Barreda amb Honda.
Als camions, tercera posi-
ció de l’equip de Moto Club 
Igualada format per Alejando 
Aguirregaviria, Josep Maria 
Macià i Daniel Planes amb 
Mercedes Benz. El guanyadors 
foren l’equip txec de Tatra. 
Un any més la Baja Aragó aca-
parà l’atenció de centenars 

GIMNÀSTICA  / LA VEU 

El passat 8 de juliol, gim-
nastes i part del cos 
tècnic del Club van 

viatjar cap a Sangalhos (Por-
tugal) per participar en una 
importantíssima competició 
internacional organitzada en 
aquest país. Hi participaren 
gimnastes d´alt nivell de dife-
rents països, Rússia, Tunísia, 
Egipte, Eslovènia, Espanya, Is-
rael, Bèlgica i Brasil.
Del nostre Club, van poder 
gaudir les gimnastes Irina 
García, Paula Mensa i Itziar 

Mensa. 
Itziar competint en nivell base 
amb dos aparells (corda i ma-
ces) aconseguí una gran terce-
ra posició al podi en l’aparell 
de corda.
Irina i Paula competiren en ni-
vell absolut (un nivell més alt 
del que tenen aquí a Espanya) 
amb tres modalitats (corda, 
cercle i mans lliures). Van fer 
una gran actuació, davant de 
gimnastes que pertanyen a fe-
deracions amb un gran nivell 
i que participen en competi-

d’espectadors situats en el 
llocs més estratègics i espec-
taculars del recorregut. Com 
últimament va sent habitual, 
una representació d’oficials 
del Moto Club Igualada tam-
bé van ser presents en aquesta 

El camió Mercedes d’Aguirregaviria.

cions de nivell absolut. Volem 
destacar la quarta posició amb 
corda de Paula Mensa.
Per totes elles va ser una gran 
experiència amb els nervis 
que comporta competir amb 
gimnastes d’aquest nivell i 
que van sortir a pista amb 
gran seguretat i van aconse-
guir executar els seus exercicis 
amb gran professionalitat.
Volem donar l’enhorabona al 
cos tècnic i a les seves gimnas-
tes per la gran feina que estan 
fent.

cursa. Jordi Mas i Marc Que-
raltó a Direcció de Cursa, Jor-
di Bòria als comandaments 
d’un dels Vehicles de Rescat 
Ràpid o David Zamora en el 
Centre de Coordinació Mèdi-
ca en son un exemple. 

El Club San Roque es desplaça a Portugal per participar a la    
VII International Tournament Summer Stars
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ATLETISME / LA VEU 

E l passat divendres 22 
de juliol es va disputar 
a la capital del Segrià 

la IV edició de la Lleida Night 
Run, una cursa nocturna amb 
un traçat peculiar i d’una du-
resa considerable, ja que es 
fa donant 3 voltes, pujant en 
cada una d’elles al turó de la 
Seu Vella de Lleida. El recor-
regut consta de 6,5 kilòmetres 
i amb 135 metres de desnivell 
positiu acumulat degut als 
molts trams de pujada, escales 
i passant per llocs emblemà-
tics com l’interior del claustre 
de la Seu.
Uns 400 participants pren-
gueren la sortida a les 10 de la 
nit, on varis punts del recorre-
gut feien totalment necessari 

Oriol Marimon (CERRR 
Igualada), aconsegueix 
la segona posició a la 
Lleida Night Run

ATLETISME / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na, 23 i 24 de juliol, es 
va celebrar a Gijón la 

competició més important a 
nivell estatal de l’any, el Cam-
pionat d’Espanya Absolut. 
Competició on les germanes 
Pascual van realitzar un molt 
bon paper en el llançament de 
javelina.
La petita de les germanes, la 
Níria es va classificar en sise-
na posició amb una molt bona 
marca de 49,91m. Pel que fa 
l’Èlia, se’n va endur la setena 
posició amb un bon registre 
de 48,67m. 
Un cop acabada aquesta com-
petició, les dues germanes do-
nen per finalitzada una de les 
temporades amb més nivell 
dels últims anys. 

Viver de 
microempreses

Estàs cansat de treballar
 sol a casa?

Lloguem espais per
 compartir (coworking)

· Al centre d’Igualada
· WI-Fi inclosa

· Sala per a reunions, 
cursos, tallers

·Servei de neteja inclòs
·Sense despeses

 de comunitat

Interessats trucar al
696 233 803

l’ús de una llanterna frontal, 
sent Tito López del CA Fraga 
– Bajo Cinca el vencedor ab-
solut amb un temps de 23’50’’, 
arribant a meta davant del 
corredor del CERRR Igualada, 
Oriol Marimon que entrava a 
meta en la segona posició amb 
un temps de 24’07’’, després 
d’un duel entre els dos atletes 
resolt a l’últim kilòmetre a fa-
vor del corredor aragonès.

La també igualadina Èlia Sa-
llés tercera sub23
Pel que fa a les fèmines la 
guanyador absoluta va ser 
Luz Moreno amb un temps 
de 28’32’’, on la igualadina 
Èlia Sallés aconseguia una 
meritòria 12a posició gene-
ral i 3a sub23 amb un temps 
de 34’48’’.

Acord de patrocini entre el Club   
Bàsquet Igualada i Comercial Godó 
BÀSQUET / LA VEU 

Comercial Godó, em-
presa igualadina dedi-
cada a la distribució i 

comercialització de productes 
químics pel tractament d’ai-
gües, curtit, tèxtil i alimenta-
ció, entre d’altres, ha signat 
un acord de col·laboració amb 
el Club Bàsquet Igualada, en 
virtut del qual esponsoritzarà 
dos equips de base del Club la 
propera temporada. 

Han signat l’acord el Sr. Xavier Bustos, Adjunt a Gerència de l’empre-
sa i el President del Club, Roger Casellas.

Les germanes Pascual posen punt i 
final a la temporada al Campionat 
d’Espanya Absolut

Èlia Pascual (dreta) i Níria Pascual (esquerra).

NATACIÓ / LA VEU 

D esprés de participar 
en els Campionats 
d’Europa, el neda-

dor igualadí de 82 anys Enric 
Ferrer Solà va participar als 
Campionats de Catalunya de 
Sabadell que es van disputar el 
passat 16 i 17 de juliol. Ferrer 
va obtenir medalles d’or en els 
50 m., 100 m., i 200 m. esque-
na i una medalla de plata en 
relleus nedant pel Club Nagi. 
Les medalles seran exposades 
com ofrena a la tomba d’An-
toni Gaudí i Cornet a la Cripta 
de la Sagrada Família de Bar-
celona. 

Enric Ferrer (CNI) s’endú 3 medalles 
d’or als Campionats de Catalunya
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El Club Futbol Igualada 
de 1a Catalana ja té la 
plantilla ben perfilada, 

a manca de 2 confirmacions 
que es comunicaran propera-
ment.
Per tant, la plantilla queda 
definida de la següent ma-
nera: Cesc de Bode (porter), 
Bernat Sansano, Martí Lliró, 
Bacha, Baraldés, Ton Casas, 
Sergi Solé (defenses), Pau Vi-
dal, Edgar Moragas, Ignasi 
Carmona, Gonzalo De Melo 
(migampistes), Fran Arevalo, 
Eric Gonzalez, Joan Redondo, 
Isidre Marsiñach i Iker Latre 
(davanters).
El futbol base blau te un gran 

Ton Mayor ja té pràcticament la  
plantilla tancada de cara a la propera 
temporada del Club Futbol Igualada

Jesús Milan i Ton Mayor, equip tècnic.

futur, i es demostra amb la 
qualitat dels seus equips tant 
individual com col·lectiva-
ment. 
El juvenil A i B són la base 
més propera a seguir nodrint 
el primer equip amb jugadors 

de casa. 
Així doncs,  faran la pretem-
porada amb el primer equip 
6 jugadors del juvenil: Sergi 
Domènech, Antonio Prieto, 
Vicenç Pulido, Pol Piqué (ju-
gadors), Pere Valenzuela i Nil 
Delgado (porters).
Com a adjunt de Ton Mayor i 
a la vegada responsable de la 
preparació física hi haurà Je-
sús Milan (responsable del Ju-
venil A i coordinador físic del 
club). Un tàndem de la casa, 
coneixedor dels jugadors i del 
club, ple d’il·lusió.

Pretemporada
El proper 1 d’agost comen-
çaran els entrenaments, pocs 
dies més tard ja hi ha prevists 
els primers partits de la pre-
temporada: Mollerussa, Saba-
dell B, Manresa , Sant Maure 
(50è aniversari) i Martinenc 
(Festa Major).

HOQUEI / LA VEU 

Després d’uns quants 
mesos en què la no-
tícia ja corria per tota 

la comarca, finalment s’ha fet 
oficial: Ton Baliu jugarà al 
Porto les dues pròximes tem-
porades. El club ho ha comu-
nicat a través de la seva pàgina 
web. 
Ton Baliu no es va amagar en 
cap moment de la seva ja pre-
vista marxa, de fet, al març ho 
va fer públic mitjançant una 
carta oberta explicant que a 
deixaria el club a final de tem-
porada, sense aclarir encara 
quina seria la seva destinació. 

Baliu va reconèixer en el seu 
moment que no va ser una 
decisió fàcil de prendre, el cor 
li deia que es quedés però ne-
cessitava sortir de la seva zona 
de comfort i créixer com a es-
portista. Una de les principals 
motivacions a l’hora de triar 
el Porto va ser la capacitat que 
té l’equip per guanyar títols i 
que Baliu desitja emportar-se 
també, posant-hi el seu granet 
de sorra. 
Així doncs, Baliu s’incorpora-
rà a l’equip portuguès durant 
el mes d’agost sota les ordres 
del català Guillem Cabestany. 

El FC Porto fa oficial el 
fitxatge de Ton Baliu per 
a dues temporades

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 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com



CULTURA  |  37
LA VEU
Divendres, 29 de juliol de 2016

MÚSICA / LA VEU 

E l Castell de Calaf es 
va omplir dissabte a 
la nit amb un cente-

nar de persones que, en un 
marc incomparable, van gau-
dir del concert del cantautor 
Joan Isaac. Acompanyat dels 
seus músics habituals -Anto-
ni-Olaf  Sabater (piano i te-
clats), Conrad Setó (piano i 
teclats), Lluís Ribalta (bateria) 
i Jordi Camp (baix)-, el cantant 
va oferir un repertori que es va 
dividir en dues parts. 
Durant la primera va inter-
pretar algunes cançons del seu 
darrer disc ‘Joies italianes i al-
tres meravelles’, mentre que en 
la segona es va centrar en les 
grans cançons del seu ampli re-
pertori. Amb aquestes cançons 
més conegudes va fer les delíci-
es dels assistents, especialment 
amb la interpretació de la seva 
coneguda Margalida. En la rec-
ta final va regalar al públic una 
cançó nova que formarà part 
del seu proper disc.
Aquest ha estat el primer con-
cert dels Festivals Alta Segarra. 
De fet, el primer concert s’ha-
via programat per divendres, 
22 de juliol, amb Toni Xuclà 

i Gemma Humet, però es va 
haver de suspendre per proble-
mes de salut de la cantant. El 
proposta no s’ha reprogramat 
de nou, però els organitzadors 
del festival esperen que en un 
futur el públic de l’Alta Segarra 
puguin gaudir d’aquesta pro-
posta tan interessant. 

Els concerts del segon cap de 
setmana
Aquest divendres, 29 de juliol, 
començarà el segon i darrer 
cap de setmana de concerts de 
la primera edició dels Festivals 
Alta Segarra. En aquesta oca-
sió, els concerts tindran lloc a 
l’Església Santa Fe de Calonge 
de Segarra i aniran a càrrec de 
Lídia Pujol, divendres, i Da-
niel Anglès, dissabte. Ambdu-
es propostes començaran a les 
22.30 hores, després del tast 
gastronòmic que tindrà lloc 
una hora abans. 
Lídia Pujol presentarà l’es-
pectacle ‘Farem la revolució i 
la tornarem a fer’, a través del 
qual, conscient de la necessà-
ria confrontació activa contra 

la injustícia i la mentida, la 
cantant cerca la veritat a cada 
petita cruïlla. Es tracta d’un 
concert revolucionari, amb 
cançons reivindicatives i un 
personatge que fa moltes pre-
guntes. Aquest personatge va 
a l’escola dels Somiatruites, on 
aprèn que les possibilitats de si 
mateix i dels altres són infini-
tes. 
Daniel Anglès cantarà en di-
recte el seu disc d’homenatge a 
Rocío Jurado. Serà una nit es-
pecial per l’artista que va pas-
sar gran part de la seva infan-
tesa en aquestes terres, on van 
néixer els seus pares. En aquest 
projecte el cantant versiona 
els temes més emblemàtics de 
la carismàtica cantant Rocío 
Jurado. Lletres apassionades, 
històries teatrals que es redes-
cobreixen en la veu de Daniel 
Anglès, la guitarra de Marc 
Sambola i la banda que els 
acompanya. Emoció, sensibili-
tat, modernitat, força i sobretot 
veritat, en un projecte que està 
recollint elogis de públic i crí-
tica.

Joan Isaac entusiasma el públic reunit 
al Castell de Calaf en el primer cap de 
setmana dels Festivals Alta Segarra

MÚSICA / LA VEU 

D issabte vinent, dia 
30 de juliol, a les 8 
del vespre a l’esglé-

sia romànica de Santa Maria 
de la Tossa de Montbui tindrà 
lloc el tercer i darrer concert 
del cicle que organitza l’enti-
tat “Contrapunt, Plataforma 
per a la promoció d’activitats 
musicals”, amb la col·labora-
ció dels Amics de La Tossa, 
el Consorci de La Tossa i la 
Llegim...? Llibreria, i que ja 
ha arribat enguany a la seva 
tercera edició. Si bé en el pri-
mer concert vam gaudir d’un 
programa ben clàssic amb el 
Trio Reicha, al segon concert 
ens submergíem en l’evoca-
dora i onírica sonoritat de la 
combinació flauta-arpa, en 
aquest darrer concert les ger-
manes Mariona i Joana Ma-
teu Carles ens proposen una 
interessant vetllada amb una 
vessant didàctica que ens per-
metrà endinsar-nos en el dis-
curs de les obres de diferents 
estils i entendre llenguatges 
de vegades difícils com són els 
de la música contemporània. 
Sabem que la música de Bach 
és diferent de la de l’època de 
Mozart, però què porta cada 
compositor a desenvolupar 
el seu estil? ens qüestionen 
les germanes Mateu Carles…
com ho fem els músics per 
adaptar-nos a cada composi-
tor i com enfoquem una obra 
contemporània on d’entrada 
potser costa més trobar-hi el 
sentit? Parlant i tocant procu-
raran que el públic entengui 
diferents contextos i perso-
nalitats musicals per gaudir 

al màxim del programa tot a 
través de les possibilitats tím-
briques i expressives dels ins-
truments d’arc greus: el con-
trabaix i el violoncel, i amb un 
programa format per autors 
poc coneguts de totes les èpo-
ques històriques del periode 
clàssic i contemporani, des del 
segle XVII al s. XX. Les germa-
nes anoienques Mateu Carles, 
la Mariona amb el contrabaix 
i la Joana amb el violoncel 
actualment realitzen estudis 
superiors del seu instrument 
a Alemanya i convergeixen en 
diferents marcs a casa nostra 
per a presentar les seves pro-
postes sempre interessants i 
d’alta qualitat. Així l’hivern 
passat vam poder-les sentir al 
Teatre de l’Aurora dins el cicle 
de JJMM i ara han convingut 
a ser a les Vetllades de Cap-
vespre a La Tossa amb un nou  
plantejament i programa ben 
engrescador. Recordem tam-
bé que, en acabar el concert, 
podreu gaudir de la posta de 
sol amb una copa de cava.  El 
preu de l’entrada és 7 euros i 
6 euros l’entrada anticipada (a 
Llegim...? Llibreria); és gratu-
ïta pels infants fins 7 anys i a 
meitat de preu pels jovenets 
de 8 a 14 anys. Els Amics de La 
Tossa gaudeixen de descomp-
tes. Des d’aquí us animem a 
totes i tots a ser-hi.  

Darrer concert a les 
Vetllades de Capvespre
a La Tossa

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
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E l passat dissabte 16 de 
juliol la música i també 
l’art, han estat protago-

nistes al castell de Claramunt. 
Les actuacions han tingut com 
a teló de fons el magnífic en-
torn medieval del Castell, jun-
tament amb la lluna i el bon 
ambient que va acompanyar la 
vetllada. Unes 380 persones và-
ren volen pujar al castell de la 
Pobla de Claramunt per gaudir 
de la música d’arrel tradicional 
en el marc incomparable que 
representa el castell.
A 2/4 de 9 del vespre es va in-
augurar l’exposició de quadres 
de gran format de Xavier Saló 
“17 colors”, una exposició de 
pintura que en paraules de l’ar-
tista i escenògraf del Teatre Na-
cional de Catalunya: “Sempre 
busco la manera més fàcil de 
fer les coses. Em va atreure la 
proposta de fer una exposició 
a la sala del Castell de la Pobla. 
Volia fer quadres grans pensats 
expressament per aquest es-
pai tant potent. Em van donar 
unes teles que em servirien per 
pintar i vaig preparar litres de 
pintura amb pigments inten-
sos. Tenia poc temps i havia 
de pintar ràpid...El resultat 
són uns quadres per deixar-se 

emportar pel simple plaer de 
mirar, sense reflexionar.” Una 
magnífica exposició que es pot 
visitar a la sala del castell fins al 
dia 21 d’agost.
Després de la inauguració, el 
primer dels concerts estava de-
dicat a tots els públics. La Mire-
ia Zamora i el Toni Xuclà varen 
captiva els nens i el públic fa-
miliar que els va acompanyar. 
Amb una guitarra plena de 
cançons, ganes de cantar i una 
maleta màgica plena de poesia: 
de Lola Casas, les bombolles de 
Joana Raspall, els ingredients 
alimentaris de Miquel Martí i 
Pol, els insectes de Pere Quart, 
el mapa del camí de Francesc 
Pujols i fins i tot el gat i el gos 
de Marc Granell que viuen a 
dins la maleta màgica.

Tres concerts i una exposició, ompliren de música 
i art el castell de Claramunt

Joan Rovira va ser descobert 
per un públic entregat que va 
interactuar amb el cantautor 
de Camarles (Baix Ebre), l’ar-
tista revelació dels premis En-
derrock 2016 per votació po-
pular. Després de la seva època 
de músic de carrer, Joan Rovira 
va sorprendre amb les cançons 
del disc debut Peix Sense Espi-
na (Satélite K) i amb un gran 
directe. Amb més de 18.000 
seguidors a facebook és autor 
també de cançons com Ger-
mans de llengua o Lo meu riu. 
Com ell mateix diu: “Va ser al 
carrer on vaig aprendre a in-
teractuar amb la gent i a cre-
ar un show dinàmic i diferent 
cada cop”.
La cloenda del festival va anar 
a càrrec de l’incombustible 

Miquel del Roig, trobador 
contemporani, que com sem-
pre, amb una primera part 
punyent del concert va carre-
gar contra totes les injustícies 
del nostre món i els casos de 
corrupció del Partit Popular; 
la monarquia, els bancs i un 

llarg etcètera de referències 
que convidaven a la reflexió, 
per estendre’s sense parar du-
rant dues hores, entrellaçant 
una cançó rere l’altre amb 
cançons populars que tothom 
coneix, canta i que han esde-
vingut himnes. 

ART / LA VEU 

D eia el poeta Foix que 
era quan dormia 
que hi veia clar. Els 

surrealistes asseguraven que 
en els estats de vigília, en ple 
creuer existencial entre el dia i 
la nit, quan passaven de l’estat 
despert a l’estat adormit del 
cos, de la ment i de l’ànima, 
la inspiració i la creació ar-
tística pura arribaven al seu 
clímax absolut, i esdevenien 
d’allò més productives. I jo 
pregunto, quants capvespres 
de l’any acompassen el ritme 
creador dels nostres artistes? 

Segurament infinits, incalcu-
lables. Sigui en la disciplina 
que sigui. Perquè és un mo-
ment captivador del dia, que 
té la maduresa de les accions 
de cada jorn i, diguem-ho tot, 
perquè al nostre país, sota 
l’allau de banalitats super-
ficials amb què la multitud 
dissimula plenituds buides, 
l’artista (de les imatges, de 
les escultures, de les paraules, 
dels pentagrames, dels dibui-
xos i de les pintures) més que 
sovint és un heroi amb obli-
gacions laborals rutinàries, 
capaç d’acolorir el seu temps 
lliure amb una passió creati-

va, tot plegat enmig d’una gri-
sor generalitzada. I només té 
els capvespres laborables per 
a entregar-li l’ànima mentre 
el sol es pon en un horitzó 
que només mira ell, i encara 
de reüll.
Aquest proper dissabte 30 de 
juliol, entre les set i les onze del 
capvespre, al pati de La Lliga i 
per segona vegada consecuti-
va, tindrà lloc un nou home-
natge als capvespres d’art, una 
trobada d’art i d’artistes que 
s’ha triplicat en participació. 
Si fa un any hi va haver dotze 
participants enguany, després 
d’una convocatòria pública i 
oberta, han estat trenta-set els 
artistes que hi exposaran les 
seves obres. De dibuix, pintu-
ra, fotografia, escultura i tam-
bé de disciplines diverses com 
els treballs en fusta, vitralls, 
sabates, làmpades… Tot ple-
gat amb la col·laboració de La 
Lliga i de l’Ajuntament de Ca-
pellades, amb la part activa de 
“El Taller” i amb l’ànima dels 

nostres artistes locals, que han 
heretat de manera natural la 
tradició artística capelladina.
Aquesta segona edició del 
“Capvespre d’art”, que arriba 
plena de noves expectatives, i 
que permetrà conèixer de viva 
veu els mons creatius de tots 
els participants, també servi-
rà per homenatjar la persona 
i l’obra del Jordi Pons, que va 
participar activament en la 
primera edició i que ens va 
deixar recentment.
Era nascut a Barcelona l’any 
1927 i des de 1985 vivia a Ca-
pellades, on havia dut a ter-
me nombroses exposicions a 
propòsit de les festes majors, 
sobretot a l’Estudi Bartrolí 
del carrer Abat Muntades. La 
seva era una pintura realista, 
propera, generosa de detalls, 
gairebé fotogràfica, d’una alta 
precisió minimalista, vibrant 
de colors i sobretot molt cap-
tivadora. Tal com havia reco-
negut en més d’una ocasió va 
rebre el mestratge dels pintors 

Tàrrega i Enric Porta a l’Aca-
dèmia Tàrrega de Barcelona, 
a part d’altres artistes i amb 
el temps es va convertir en un 
veritable intèrpret sobretot de 
la natura morta i els bodegons. 
A part de Capellades havia ex-
posat també a Barcelona, Vic, 
La Pobla de Segur, entre altres 
poblacions i, tot i el seu deli-
cat estat de salut,  fa un any va 
ser un dels participants més 
actius del primer Capvespre 
d’Art. En record i homenatge, 
doncs, en l’edició d’enguany 
–que coincidirà al poble amb 
la Nit del Comerç- també s’hi 
exposarà obra seva i es recor-
darà la seva trajectòria.
Veniu aquest dissabte 30 al 
pati de La Lliga i deixeu-vos 
portar pels traços, les formes 
i figuracions artístiques que 
han nascut en el si de capves-
pres anteriors i que la llum 
que s’endurà el cel durant 
la vetllada artística es quedi 
en els vostres ulls davant les 
obres.

Nova edició del “Capvespre d’art” a La Lliga de Capellades
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El poemari La Roser i la 
fàbrica de Lleonard del 
Rio va ser presentat el 

diumenge 17 de juliol a la tar-
da, a la sala d’actes del Teatre 
Municipal de Palafrugell, en 
un acte propiciat pel Grup 
Racó Poètic, dintre del pro-
grama de la festa major de la 
localitat empordanesa.
El propi autor va llegir una 
selecció de capítols acompa-
nyat de la seva esposa Coni 
Torrents, que va actuar de 
«partenaire» i a més a més 
s’encarregà de les il·lustraci-
ons musicals al piano.
En una segona part, la direc-
tora de Racó Poètic, Carme 
Hostaled i la poeta Joaquima 
Pellicer, oferiren una mos-
tra de poesia humorística de 
l’autor igualadí, que formarà 

part d’un proper llibre.
La vetllada va complaure 
enormement als assistents, 
pel qual Del Rio fou molt 
felicitat. Entre el públic s’hi 
trobava la guardonada poe-
ta Diana Curto i el seu marit 
Carles Araujo.
Com és habitual s’edità un 
opuscle amb treballs del re-
citador i també es distribuí el 
butlletí de l’Associació, en la 
que hi figura Evocació a l’Em-
pordà de Lleonard del Rio, 
que aconseguí el primer pre-
mi en el XX Certamen Poètic.

Lleonard del Rio 
presentà “La Roser i la 
fàbrica” a Palafrugell

CINEMA / LA VEU 

La Historia Intermina-
ble (1984) serà la pro-
pera pel·lícula de les 

sessions Cinema Total, dedi-
cades a recuperar grans clàs-
sics de la història del cinema 
en pantalla gran.
Serà aquest proper diumen-
ge 31 de juliol a les 12:00h 
del migdia als cinemes 
Mont-Àgora de Santa Mar-
garida de Montbui on es 
projectarà aquest producció 
de cinema fantàstic famili-
ar. La projecció serà en ver-
sió 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 mítica pel·lícula ale-
manya.
Dirigida per Wolfgang Peter-
sen, i interpretada per Barret 
Oliver, Noah Hathaway, Mo-

ses Gunn i Tami Stronach, 
La Historia Interminable és 
l’adaptació de la famosa no-
vel·la homònima de Michael 
Ende, on s’explica la història 
d’en Bastian, un nen d’11 
anys que s’amaga a les golfes 
de la seva escola per devo-
rar un llibre enigmàtic, ”La 
historia interminable”, que 

“La Historia Interminable” en 
pantalla gran al Mont-Àgora

relata la progressiva destruc-
ció del regne de Fantasia. A 
mesura que avança la lectu-
ra, en Bastian se n’adona que 
la salvació de Fantasia depèn 
d’ell; ha d’aconseguir entrar 
dins del llibre com sigui.
La Historia Interminable és 
un clàssic del gènere fantàs-
tic i d’aventures. El director 
alemany ofereix una imagi-
nativa direcció artística i una 
magnífica realització on es 
combinen actors reals, cri-
atures animades, ambienta-
cions de fantasia, i uns efec-
tes especials molt deutors 
de l’època que ens recorden 
com es feien aquestes pel·lí-
cules abans de les digitalit-
zacions i la infografia tan 
presents en l’actualitat. Una 
pel·lícula que com el llibre 
parla de la importància dels 
somnis, i ens recorda que cal 
mantenir viva la imaginació i 
la creativitat.

L’Anòlia 2016 en imatges

Concert dels Manel als Jardins de la Sala. / JOAN GUASCH El petit de ca l’Eril. / JOAN GUASCH

Albert Pla. / JOAN GUASCHEnric Verdaguer. / JOAN GUASCH Manel. / JOAN GUASCH



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Santander 

Retrobada amb Pinito del Oro

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

A
l costat de ser una capital cultural, és sobre-
tot una ciutat de mar 
Santander, més enllà d’estar catalogada 
com a una ciutat universitària i cultural, 

és sobretot una ciutat de mar: la ciutat dels pescadors, 
dels navegants i també d’un prominent flux marítim 
i comercial. Aquesta ciutat de mar, doncs, va adqui-
rir un important desenvolupament a partir de l’any 
1849, quan va començar a desenvolupar-s’hi una no-
table activitat marinera, independent de la pesca, en 
tota la zona que abraçava la platja de El Sardinero. Va 
ser el moment en què era sovintejada per la burgesia 
del centre d’Espanya per a beneficiar-se dels anome-
nats “banys d’onades”, tan recomanats pels metges. A 
aquest reclam, no va tardar a apuntar-s´hi la reialesa i 
els membres de la cort; fins que un segle i mig més tard, 
aquesta destinació de ciutat balneari va resoldre de re-
galar les seves aigües a tota la ciutadania, així com als 
estiuejants o turistes ocasionals.
Diferents places (Rubén Dario, Doctor Fleming, Las 
brisas i Italia) donen vida a la Platja de El Sardinero, de 
més de dos quilòmetres, on una sorra fina oberta al mar 
es deixa esquitxar per la escuma blanca d’un incansable 
onatge. Aquí, l’anar i venir de gent, a l’estiu, fa gairebé 
impossible una atenta contemplació dels singulars edi-
ficis d’estil eclèctic -de finals del segle XIX, la segona re-
sidència d’aquella ostentosa burgesia- que treuen el cap 
a la façana marítima, entre el Parc de González Meso-
nes i els Jardins de Piquio. AI bell mig, la plaça d’Italia, 
el centre neuràlgic de la zona de El Sardinero, et permet 
admirar la captivadora silueta de la famosa península 
de la Magdalena; i és des d’aquí que l’Avinguda Victoria 
Eugenia t’acompanya fins la resta de la ciutat, no sense 
proposar-te una magnífica vista de l’edifici del Casino, 
de 1916, una joia d’estil  neoclàssica amb elements mo-

dernistes que, amb les seves torres octogonals i cúpules, 
s’imposa monumentalment sobre la badia, i va estar en 
funcionament fins a la postguerra, per passar a ser tem-
poralment una sala de cinema d’art i assaig, i reobrir 
definitivament com a casino, sala de jocs i restaurant.
Des d’aquest enclavament, i a partir de l’anomenat 
Puerto Nuevo fins al Passeig de Pereda, de la vella ciutat 
de Santander poca cosa en queda, ja que al febrer de 
1940 un devastador incendi va portar a l’enderroc de 
bona part dels immobles que donaven a la badia, i fins i 
tot aquells dels  carrers propers a la catedral. En conse-
qüència, la majoria dels edificis són de construcció re-
lativament recent, no sense rescatar algunes estètiques 
senyorívoles del segle XIX, com és el cas de: el Banco 
de Santander, la Plaça Porticada o l’Ajuntament; tot i 
que ni ha uns quants que llueixen una total modernitat 
(Museu Marítim, Palau de Festivals, etc.). Tanmateix, 
cal subratllar l’interès de la Catedral de Nostra Senyora 
de l’Assumpció, que si bé conserva la històrica façana 

E
l 17 de maig de 1960, el locu-
tor Joan Armengol entrevistà 
a l’artista, a dalt del trapezi, 
a la cúpula del “Circo Es-

pañol”. El diàleg, en directe, fou re-
transmès per Ràdio Igualada.
Ara, Marcel Barrera, redactor en cap 
de la revista “Zirkòlica”, ha aconseguit 
el retrobament de la trapezista i el pe-
riodista, fent que ambdós poguessin 

reviure aquella entrevista.
Des de Barcelona s’establí conferència 
telefònica amb Las Palmas de Gran 
Canària, per tal que l’Armengol (81) 
i la Pinito (86), al cap de 56 anys po-
guessin parlar de nou. Durant mitja 
hora van evocar aquell encontre per-
sonal. El Joan li confessà que va passar 
molta por a dalt del trapezi. 
La nova conversa ha estat publicada 
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en l’esmentada revista, junt amb la 
fotografia, de Salvador Masachs, amb 
els dos protagonistes, parlant en les al-
tures de la carpa de l’empresa d’Artur 
Kaps, Franz Johan - Carcellé, que va 
instal·lar-se a Igualada, fa més de mig 
segle.
Els diaris i la revista “Circo” es feren 
ressò d’aquell esdeveniment que, ara, 
ha estat actualitzat.   

Restaurant El Caprici C/ Sant Roc 21, 08700 Igualada · telf - 931844701 · reserves@elcaprici.com

-que no amaga els arcs i les voltes d’una església més 
antiga- guarda un interior totalment renovat i molt 
més ampli. Finalment, emperò, potser el signe que ma-
jorment relata la prosperitat de la històrica Santander 
es troba  a la plaça de Les Estacions: és una vella grua 
(de catorze metres d’altura) de 1896, que recorda la 
longeva activitat portuària i mercantil de la ciutat.   

Edifici Banc de SantanderFaçana portuària
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DIVENDRES 29

MÚSICA
Piera 
Concert dins el cicle ‘A l’estiu música en 
viu’, amb l’actuació de Bluegecko i la veu 
de la Nuna, actual professora de l’Aula 
de Música.
Divendres a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix.

MÚSICA
Calaf 
Una nit de divendres. Concert amb Joan 
Prat i la Banda.
Divendres a les 10 del vespre al Casal.

MÚSICA
Calonge de Segarra 
Festivals Alta Segarra. Concert a càrrec 
de Lídia Pujol “Farem la revolució i la 
tornarem a fer”.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a l’esglé-
sia de Santa Fe.

BALL
Vilanova del Camí 
Ball en línia. Organitza Anoia Country.
Divendres a les 7 de la tarda a la plaça 
del Mercat.

DISSABTE 30

CAPVESPRE D’ART
Capellades 
Trenta-set els artistes que exposaran les 
seves obres en una trobada que permetrà 
conèixer de viva veu els mons creatius de 
tots els participants
Dissabte a partir de les 7 de la tarda al 
pati de la Lliga.

MÚSICA
Castellolí 
Acústics  a l’Església Vella a càrrec de Judit 
Nedderman.
Dissabte a les 9 del vespre a l’església ve-
lla.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 
Concert comentat amb el duo Mariona i 
Joana Mateu Carles.
Dissabte a les 8 del vespre a l’església Ro-
mànica de la Tossa.

SARDANES
Piera 
Festa de l’Agrupació Sardanista amb ba-
llada de sardanes,coca i cava per a tot-
hom.
Dissabte a les 7 de la tarda a la plaça del 
Gall Mullat.

MÚSICA
El Bruc 
“Una nit amb Puccini” dins el cicle Mu-
sicalbruc16 amb Ana Niebla, soprano i 
Olga Kobekina al piano.
Dissabte a les 10 del vespre a Can Casas.

DIUMENGE 31

CINEMA TOTAL
Montbui 
Projecció del clàssic “La història inter-
minable”, basada en el llibre de Michael 
Ende. Versió doblada ala castellà.
Diumenge a les 12 del migdia als cine-
mes Mont-Àgora.

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.

PINTURA
Leonor Garcia.
Pintura. Primera exposició en so-

litari 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 tridimensio-

nals, pestanyes mòbils, solapes 
emergents….
 De l’1 de juny al 29 de juliol al ves-
tíbul de la Biblioteca Central.

DRET A VIURE... REFU-
GIATS SENSE REFUGI
Isabel Casas
Exposició fotogràfica sobre els 
camps de refugiats.
 Fins el 31 de juliol a la sala d’expo-
sicions de l’Agrupació Fotogràfica.

EXPOSICIONS

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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Sempre Tom Hanks
Estrena a Montbui  •  Esperando al rey

RAMON ROBERT/ 

N o hi ha dubte, Tom Hanks és 
l’actor més afable i volgut de 
la seva generació. Interpre-

tant personatges que troben l’equilibri 
entre el drama i la comèdia (Forrest 
Gump, un naufrag, el capità Philips, 
Walt Disney, Larry Crowe, etc) i par-
ticipant en les pel.lícules dels millors 
realitzadors de la nostra època, Hanks 
s’ha fet amb un lloc destacat en el cine-
ma contemporani. A l’espera que ens 
arribi la nova pel·lícula de Clint Eas-
twood, en la que Hanks interpreta al 
valent capità Sully, tenim en pantalla 
Esperando al Rey.

     En aquesta pel·lícula, Tom Hanks ca-
racteritza a un empresari nord-ameri-
cà, Alan Clay. Aquest, fugint de la re-
cessió, es trasllada a l’Aràbia Saudita, 
on l’economia es troba en plena ex-
pansió. El seu objectiu és evitar la ru-
ïna i mantenir unida a la seva família.

     Basada en una novel.la de Dave Eg-
gers, Esperando al Rey ha estat molt 
ben rebuda per crítica i públic. Això 
és el que va escriure l’amic Jordi Costa 
a les pàgines del diari El País: “No és 
només una adaptació honesta; també 
és una pel·lícula enèrgica, intel·ligent 
i anòmala amb un actor generós que 
s’aferra al seu personatge com si fos 
l’últim tren de la vida.”

Èxode i recerca
Es pot veure a Tous  •  Mayo de 1940

RAMON ROBERT/ 

M aig de 1940. Fugint de la 
invasió alemanya, els habi-
tants d’un poblet del nord 

de França emprenen un viatge a peu 
sense saber molt bé cap on anar. És un 
èxode. Fan camí nit i dia, dormint al 
ras, com fan milers de francesos. Viatja 
amb ells un nen alemany. El pare del 
nen, un opositor al règim nazi, ha es-
tat empresonat a la ciutat d’Arres per 
haver mentit sobre la seva nacionali-
tat. Alliberat en el caos que segueix a la 

invasió, aquell home anirà a la recerca 
del seu fill acompanyat per un soldat 
escocès que intenta tornar a casa seva.

       Basant-se en alguns records dels seus 
pares, el cineasta Christian Carion ha 
realitzat una de les millors pel·lícules 
franceses dels darrers anys: Mayo de 
1940. Amb sensibilitat, comprensió i 
sense maniqueisme, Carion ha esceni-
ficat un colpidor drama de guerra, en 
què l’èxode d’una gent i la recerca d’un 
pare per trobar el seu fill argumenten 
una història certament colpidora. Es-
plèndida banda sonora del mestre 
romà Ennio Morricone.

Mons imaginaris
A Montbui  •  La historia interminable

RAMON ROBERT/ 

A l’any 1984 va arribar a les nos-
tres pantalles una pel.lícula ale-
manya que va ser un gran èxit 

de públic a tot el món, recaptant més 
de 70 milions de dòlars: La historia in-
terminable.

       Basada en una novel·la de Michael Ende 
plena de fantasia i aventures, i realitza-
da per Wolfgang Petersen, que no va 
tardar a fer el salt a Hollywood, aquella 
pel·lícula narrava les increïbles peripè-
cies de l’adolescent Bastian. Amagat a 
les golfes del seu col·legi, Bastian devora 
durant les hores de classe un llibre enig-

màtic, La història interminable, que re-
lata la gradual destrucció del Regne de 
Fantasia. Però una mena de força mis-
teriosa destrueix el país i les criatures 
que l’habiten. A mesura que avança en 
la lectura, Bastian s’adona que la salva-
ció de Fantasia depèn d’ell; que aconse-
gueixi entrar dins del llibre ...

      Trenta anys després, tenim ocasió de 
tornar a veure o de veure per primera 
vegada La historia interminable en la 
pantalla gran d’un cinema. Serà aquest 
proper diumenge en sessió única i ma-
tinal, dins del cicle Cinema Total que 
ens ofereix els Cinemes Mont-Àgora de 
Santa Margarida de Montbui.

Majka Soler (Igualada)  Joan Bernadas (Igualada)
Modest Bosch (Igualada)  Marc Romero (Igualada)

ELS GUANYADORS DE DUES ENTRADES D’AQUEST MES SÓN:

Moltes felicitats!



MI PERFECTA HERMANA 
Suècia. Dramàtica. De Sanna Lenken. Amb Rebecka Jo-
sephson, Amy Diamond, Annika Hallin, Henrik Norlén.
Al llindar d’aquest món fascinant que és l’adolescència, 
Stella descobreix que la seva germana gran Katja, a la qual 
admira enormement, amaga un trastorn alimentari. A poc 
a poc la malaltia va perjudicant a cadascun dels membres 
de la família

ANTES DE TI
Estats Units. Drama romàntic. De Thea Sharrock. Amb 
Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew Lewis, Charles Dance
Lou Clark, una noia inestable i creativa, resideix en un petit 
poble del camp anglès. Viu sense orientació i va d’un tre-
ball a un altre per ajudar la seva família a arribar a final de 
mes. No obstant això, un nou treball posarà a prova la seva 
habitual alegria. Ara s’ocuparà de cuidar i acompanyar Will 
Traynor, un jove i ric banquer que es va quedar paralític des-
prés d’un accident

LA HISTORIA INTERMINABLE

Alemanya. Fantasia. De Wolfgang Petersen. Amb Barret 
Oliver, Noah Hathaway, Moses Gunn  

El jove i somniador Bastian devora durant les hores de 
classe un llibre enigmàtic, que relata la gradual destrucció 
del Regne de Fantasia. A mesura que avança en la lectura, 
Bastian s’adona que la salvació de Fantasia depèn d’ell; que 
aconsegueixi entrar dins del llibre ...

JASON BOURNE
Estats Units. Intriga i acció. De Paul Greengrass. Amb Matt 
Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Vincent Cassel.
L’agent més letal de la CIA es veu obligat a sortir d’entre les 
ombres. Vint anys enrere, el jove i brillant soldat Bourne va 
entrar en un programa experimental destinat a participar 
en operacions especials. 

ESPERANDO AL REY
Estats Units – Alemanya. Comèdia dramàtica. De Tom 
Tykwer. Amb Tom Hanks, Tom Skerritt, Sarita Choudhury, 
Sidse Babett Knudsen.
Fugint de la recessió, Alan Clay, un empresari nord-americà, 
es trasllada a l’Aràbia Saudita, on l’economia es troba en plena 
expansió. El seu objectiu és evitar la ruïna i mantenir unida a 
la seva família. Sorgiran alguns problemes

LA LEYENDA DE TARZAN
Estats Units. Aventures. De David Yates. Alexander Skars-
gård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson. 
Ja han passat diversos anys des que Tarzan abandonés la jungla 
africana per portar una vida aburgesada com John Clayton III, 
Lord Greystoke, al costat de la seva estimada esposa Jane, però 
ara l’han convidat a que torni al Congo per exercir d’ambaixa-
dor de comerç al parlament. 

ZIPI Y ZAPE
Espanya. Comèdia. D´Oskar Santos. Amb Teo Planell, 
Toni Gómez, Elena Anaya, Iria Castellà, Máximo Pastor, 
Ana Blanco de Córdova, Fermí Reixach, Jordi Bosch 

Belluguets i molt entremaliats, Zipi i Zape fan de les seves. 
Ara viatgen en vaixell fins una illa remota. Els seus pares han 
desaparegut. Nova adaptació del famós còmic d´Escobar. 

MAYO DE 1940
França. Drama històric. De Christian Carion. Amb August 
Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Alice Isaaz 

Maig de 1940, en plena ocupació de França, quan milers de 
persones es van fer a la carretera temoroses de l’avanç de 
l’exèrcit alemany. La pel.lícula explica la història d’un home 
alemany que ha fugit del nazisme i busca al seu fill, el qual es 
troba amb una mestra rural francesa

Cinema a l’Anoia
Igualada

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

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPI-
TAN
Dv: 18:30/20:45
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg.: 16:15/18:30/20:45
LA HISTORIA INTERMINABLE
Dg: 12:00

SALA PETITA

ESPERANDO AL RY
Dv: 18:45/20:45
Ds: 16:45/18:45/20:45
Dg: 16:45/18:45/20:45

Sta Margarida de Montbui

1/ MI AMIGO EL GIGANTE 
(TP) 
Dv i Ds: 17:00
Dg.: 11:45/17:00
1/ JASON BOURNE (12A) 
Dv a Dj: 19:30/22:00
1/ UN ESPIA Y MEDIO (7A) 
Dv i Ds: 17:00

2/TARZAN 3D (7A)
Dv a Dj: 16:05
Dg.: 11:40/16:05
2/TARZAN (7A)
Dv a Dj: 18:15/20:30/22:45

3/AHORA ME VES 2 (7A)
Dv i Ds: 17:05/19:45/22:25
Dg.: 11:30/17:05/19:45/22:25
Dll a Dj.: 17:05/19:45/22:25

4/JASON BOURNE copia (12A)
Dv i Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 11:40/16:00/18:30/21:00
Dll a Dj.: 16:00/18:30/21:00
4/MONEY MONSTER (12A)
Dv i Ds: 23:30
 

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA CAPI-
TAN (TP)
Dv i Ds: 16:15/18:25/20:35/22:45
Dg.: 11:30/16:15/18:25/20:35/22:45
Dll a Dj.: 16:15/18:25/20:35/22:45

6/MALAS MADRES  (12A)
Dv i Ds: 16:25/18:40/20:45/23:20
Dg.:12:00/16:25/18:40/20:45/23:20
Dll a Dj: 16:25/18:40/20:45/23:20

7/BUSCANDO A DORY (TP) 
Dv a Dj: 16:10/18:10/20:15
Dg: 12:00/ 16:10/18:10/20:15
7/INFIERNO AZUL (12A) 
Dv i Ds: 22:20
7/ANTES DE TI (12A)
Dg. a Dj: 22:20

8/ ICE AGE 5 (TP)
Dv a Dj: 16:20/18:20/20:20
Dg.: 11:35/ 16:20/18:20/20:20
8/ ELECTIO: EL DIA DE LAS BES-
TIAS (18A)
Dv a Dj: 22:30

MI “PERFECTA” HERMANA (7 anys)
Dg: 18:00

MAYO DE 1940 (12 anys)
Dg: 19:40

CULTURA/CARTELLERA  |  43
LA VEU
Divendres 29 de juliol de 2016

Montàgora Cinemes



44  |  TELEVISIÓ I RÀDIO
LA VEU

Divendres, 29 de juliol de 2016

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/Agost
29: Marta; Adam;Fèlix III, papa.

30: Pere Crisòleg; Abdó i Senén; Justí de Jacobis. 
31: Ignasi de Loiola.

1: Alfons-Maria de Liguori; Feliu; Fe, Esperança i Caritat.  
2: Eusebi de Vercel·li; Mare de Déu dels Àngels; Teodora.

3: Gustau; Lídia, de Tiatira; Cira 
4: Joan-Maria Vianney; Perpètua 

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

Lola Serrano Gregori
Vídua en primeres núpcies  de Pere Huguet Suñé 

Vídua en segones núpcies de Francisco Ventayol Genesca

Morí  cristianament  el passat diumenge dia 24 de juliol a l’edat de 93 anys.
 A.C.S.

Els seus estimats: fills, Magda Huguet i Josep Sistaré, Margarita Ventayol i Toni 
Casals; néts, Marta i Joan, Sílvia i Quico, Laia(†) i Xavi(†) i Elga i Urko; besnéts, Pol, 
Lluc(†) i Martí(†); germana, nebots i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i 

coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 
que tingué lloc el passat dilluns dia 25 de juliol  a l’oratori del Tanatori.

En record de

Igualada, juliol de 2016Funerària Anoia, S.L.

Maria Vives Riba
Vídua de Ramon Tarragó Torné

Ha mort  a l’edat de 94 anys.

Els seus fills, Rosa, Miquel i Magda; néts, Montse, Roger, David, Isabel i Jordi 
la tindrem sempre en el nostre record.

     

En record de

Igualada, juliol de 2016

Maria Carles Fàbregas
Vídua de Joan Argelich Marlès

Ha mort cristianament el passat dijous dia 21 de juliol a l’edat de 89 anys.

Els seus estimats, fills; néts; besnéts i demés familiars ho fem saber a llurs amics i 
coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 
que tingué lloc el passat dissabte dia 23 de juliol a l’església de la Sagrada Família.

     

En record de

Igualada, juliol de 2016Funerària Anoia, S.L.

La mañana del 24 de julio de 
1991, Alex estaba con noso-
tros.
Antes de las cuatro de la tarde 
de aquel mismo día, se había 
ido para siempre.
A partir de ese momento em-
pezó para nosotros (padres, 
hermanos) la dolorosa prueba 
de assumir su ausencia. 
Han transcurrido 25 años 
desde aquel aciago día: una 
edad que Alex nunca llegaría a 
cumplir. De hecho, se hallaba 
a punto de tener veinte, cuan-
do la fatalidad se interpuso en 
su camino. 
La única forma de vida para 
los que se van –tras perder la 
suya propia- es la memoria 

que conservamos de ellos.
Tras dejarnos, Alex empezó a 
pertenecernos definitivamente.

Estableció su residencia en 
nuestro corazón. Y allí per-
manecerá hasta que todos 
nosotros, a nuestra vez, em-
prendamos el camino sin 
retorno hacia el más allá, 
donde esperamos reencon-
trarnos.
Alex: gracias por haber com-
partido con nosotros los bre-
ves años de tu existencia.
Te queríamos mucho. Y nun-
ca pudimos imaginarte de un 
modo distinto a cuando te 
fuiste. Es decir, alegre, bon-
dadoso y eternamente joven.

IN MEMORIAM
Alex Teixidó Murillo 
(1971-1991)
XXV Aniversario de su fallecimiento.



              

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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  LAIA TEROL
 Col. 18000.

Llicenciada en Psicologia. 
www.psicoanima.jimdo.com

Membre de APA 
(Associació de Piscòlegs de l’Anoia)

·Psicologia
·Logopedia
·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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 18.704 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicòloga

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 29: CASAS V
Soledat, 119

Dia 30: BAUSILI/JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 31: ESTEVE/
CASAS
Dia 1: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
Dia 2: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
Dia 3: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 4: LA CREU

P. de la Creu, 7

A què va associada la tranquil·litat? Pensem en una 
tranquil·litat econòmica? Pensem en que la nostra fa-
mília estigui bé i tingui salut? Pesem en ser feliços? En 
no tenir més  problemes? En poder treballar del que ens 

agrada? O potser trobar per fi una persona amb la que poder compartir 
la nostra vida?

On posem el nostre focus principal?

Abraham H. Maslow va ser psicòleg fundador de la Psicologia Hu-
manista i va proposar la Teoria Psicològica sobre la Motivació Hu-
mana (Piràmide de Maslow): quan les necessitats bàsiques es veuen 
satisfetes, els éssers humans van desenvolupant necessitats i desitjos 

més alts i anem pujant de nivell segons anem cobrint els nivells in-
feriors, és a dir, les de la base van lligades a la supervivència (les 
primordials o simples) i les de la punta a les necessitats més elevades 
del Ser, relacionades amb la felicitat o harmonia (les més importants 
o fonamentals). Arribat a aquest punt, la necessitat i motivació, son 
jeràrquiques?
És real, per exemple,que un nadó només s’ alimenta de pit o biberó? 
Hi ha moltissims estudis científics que avalen que sense caliu (amor) 
un bebè acabaria morint o posant-se molt malalt per més aliment que 
tingués. Llavors, podríem posar al mateix nivell l’ aliment i l’ amor?

Perquè dediquem més temps a sobreviure que a reconèixer-nos com 
som i sentir-nos autorealitzats?

La tranquil·litat té forma de cercle, s’alimenta de totes les nostres 
necessitats per igual i no podem deixar cap de banda.

On s’ amaga la tranquil·litat?



EL GUANYADOR D’AQUEST 
MES D’UN TAST D’ESCALADA ÉS:

Moltes felicitats! Moltes felicitats!

EL GUANYADOR
del vol en globus és

Moltes felicitats!

EL GUANYADOR
de les 2 entrades és:

Museu del tren

Moltes felicitats!

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

LA GUANYADORA
del sorteig de XAPA I PINTURA

d’aquest mes és:

Oriol Claramunt
d’Igualada
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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

EL GUANYADOR/A
de les 2 entrades per al

 MUSEU DEL TRAGINER és:

ELS GUANYADORS
del DVD del documental 

de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror 

són: 

EL GUANYADOR/A D’UNA 
TABLET 

ENERGY NEO 2 ÉS:

EL GUANYADOR/A DE 
LA BICICLETA ÉS:

Jordi Ferrer, 
de Castellolí

Gal·la Farnós, d’Igualada
Ramon Ribas, d’Igualada

Elisa Carpi, 
d’Igualada

Francesc Trias, 
d’Igualada

Mercè Almenara, 
d’Igualada

Anton Vich, 
de Sant Martí de Tous Ismael Jimenez, 

d’Igualada

Rut Castells, 
d’Igualada

Moltes felicitats!

Moltes felicitats! Moltes felicitats!

Moltes felicitats!
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“La dansa és un punt de 
color a la vida”

Tinc 42 anys, vaig néixer ballarina a l’antic Hospital d’Igualada. 
Estic casada i tenim dues filles: Mariel·la i Martina d’onze i vuit 
anys. Treballo en el que m’agrada -que és el món de la dansa i la 

gimnàstica- i m’expresso a través dels dissenys i del tracte al públic. 
Al negoci -Gimmadisseny- tinc una persona al meu 

costat per vestir els somnis dels que estimen la dansa. 
Fa vint-i-cinc anys que sóc entrenadora.

E
n un món tan materialista com aquest, de què serveix 
la dansa?

És un punt de color per deslliurar-nos de la grisor que 
ens envolta. 

La dansa es bàsicament femenina?

No. Ens ho han volgut fer creure, però no és cert. Si un nen balla 
bé, normalment balla millor que les nenes de la mateixa edat. Al 
club tenim un nen de vuit anys que es diu Marc que ha de lluitar 
contra aquests perjudicis i balla com els àngels. 

Les persones que han fet ballet o gimnàstica, tota la vida man-
tenen una postura elegant?.

Sí. Els professionals sabem reconèixer de seguida qui ha fet ballet 
o gimnàstica. Es va fer un estudi a Anglaterra que demostrava 
que la gent que ha fet dansa té menys accidents de cotxe. És per la 
capacitat de concentració que et donen la gimnàstica i la dansa. 

La gimnàstica i la dansa són complementàries?

Es complementen moltíssim. La gimnasta que fa ballet, se li nota 
en una millor col·locació i elegància. La ballarina que ho combi-
na amb gimnàstica millora la flexibilitat. Fer les dues disciplines 
en paral·lel, seria ideal.

A quants alumnes entrena?

Des dels sis o set anyets fins a adolescents. Al club porto des d’es-

colars fins a nenes de nivell federat i participants als Campionats 
d’Espanya.

Com comença l’aventura empresarial de Gimmadisseny?

És una passió compartida per l’Ester Leon i jo. Dins el camp de 
la dansa i la gimnàstica vèiem que hi havia mancances i quan es-
times una cosa, t’hi impliques a fons. Ens va semblar que donar 
ocasió als pares de disposar d’un lloc on comprar un mallot a 
preu assequible, seria facilitar la pràctica de dansa i gimnàstica 
a tots els nens i nenes de l’Anoia. Amb aquesta idea fa tres anys, 
vàrem crear Gimmadiseny a l’avinguda Mestre Muntaner, 18 
d’Igualada. 

L’equipament que veneu és de fabricació i disseny propis?

Tenim peces de disseny i fabricació propis i també catàlegs d’al-
tres marques, sempre buscant la màxima qualitat i el preu més 
assequible. Hi ha entrenadores que ens passen una música o 
la idea del número i els dissenyem el vestuari més adient. Fem 
els dibuixos, elegim les lycres, fem patrons, confeccionem i de-
corem. Es pot veure al nostre web: gimmadisseny.eu

On confeccioneu les vostres peces?

Tenim dos tallers, un aquí a Igualada i un altre a Portugal que 
té una dissenyadora , Isabela Cherabola, que ha estat primera 
ballarina de l’Òpera de París, que fa uns dissenys extraordinaris. 
A més tenim cosidores autònomes que fan treballs per a nosal-
tres. En sabatilles ens proveïm en diversos països, especialment 

de Rússia que és on es fa el millor calçat per a dansa i gimnàstica.

Quin és el secret més ben guardat de Gimmadisseny?

La dansa, com tot, és un món en evolució constant i l’Eva i jo no 
és que haguem estat ballarines i ens ho mirem des de fora estant. 
Nosaltres formem part del món de la dansa i veiem l’evolució 
des de dins. Cada dia apareixen coses noves perquè és un món en 
constant evolució. Ens ajuda molt viure la dansa i la gimnàstica 
des de dins.

La vocació d’on li ve?

Dels pares. La meva mare diu que des de ben petita ballava per 
tota la casa. El meu pare, que és de Múrcia, ve d’una família on 
tots tenen una vena artística amb cant i ball. Després de plorar 
durant quatre anys que volia ballar, als nou vaig aconseguir que 
m’inscrivissin a l’escola de dansa de la Montserrat Andrés que 
em va fer apassionar encara més per la dansa. Després vaig tenir 
a la Maria Dolors Climent, que era la meva professora de gim-
nàstica a l’escola que em va despertar la passió per la gimnàstica. 
Elles dues són les responsables de la meva passió.

Ha col·laborat amb totes les escoles de dansa d’Igualada.

La Roser Rubí em va donar l’oportunitat d’entrar a la seva com-
panyia i després em va contractar com a professora. Ara com a 
docent porto vint-i-cinc anys en l’únic club de gimnàstica rítmi-
ca d’Igualada: Igualada Club Gimnàstic Aula.

Jaume Singla, @jaumesingla

Autèntica moda italiana,  de distribució exclusiva a les 
províncies de Barcelona i Lleida a les nostres botigues!

Tàrrega · c/Santa Anna, 7  · 973 313 748
Igualada · c/Argent, 22 ·  93 768 10 78

Durant el llarg mandat de Jordi Aymamí a l’ajuntament d’Igualada durant el mes d’agost les àrees blaves continuaven funci-
onant, malgrat que hi havia pocs cotxes a la ciutat. Això ja ho havíem denunciat des d’aquestes mateixes pàgines cada mes 
d’agost comparant-ho amb Barcelona que tant amb l’alcalde Hereu (PSC) com amb l’alcalde Trias (CiU) en arribar a agost, desac-
tivaven la majoria de zones blaves de Barcelona, sempre plena a vessar de cotxes.
En recuperar CiU l’alcaldia d’Igualada es varen eliminar les zones blaves durant gairebé tot l’agost. I així segueix fins ara. En 
canvi a Barcelona, amb l’arribada de l’equip d’Ada Colau, les àrees blaves seguiran actives durant tot el mes d’agost. 
Curiosa mesura impositiva per a un grup que es defineix d’esquerres. 


