
 Política
Clam unitari dels partits 
polítics d’Igualada contra 
la sentència del TC
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 Gent
Torna demà a la nit 
l’Anoia Folk al castell de 
la Pobla de Claramunt

 Política
CiU vol que rodin caps 
polítics pel nyap 
del POUM d’Igualada

1.452
DIVENDRES

9 de juliol de 2010

LA VEU DE L’ANOIA WWW.VEUANOIA.CATANY XXVIII1,5

P  03

P  08

El cel més bonic de Catalunya
Una quarantena de globus •  L'European Balloon Festival 
va arrencar ahir, coincidint amb activitats solidàries

Des d'Igualada, cap al cel • Una de les novetats 
ha estat l'enlairament d'un globus estratosfèric

 

•• Els primers globus de l'edició 2010 de l'European Balloon Festival, enlairant-se sobre Igualada, ahir dijous de bon matí. Foto: Pia Prat.
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d’Espanya.
El Parlament de Catalunya va aprovar un 
Estatut d’Autonomia que després, en el 
procés de discussió a Las Cortes Españo-
las i seguint el camí constitucional, va ser 
novament retallat. El va sancionar el Rei i 
el va votar el referèndum el poble de Ca-
talunya.
Quatre anys després, el recurs del PP da-

vant el Tribunal Constitucional ha donat 
lloc a una altra retallada que, a més, tin-
drà l’afegit de la reinterpretació escrita 
de diversos articles, convertint un dels 
elements del poder judicial, en una mena 

de tercera càmera legislativa que, evident-
ment no està contemplada en la Constitu-
ció que diu defensar. 
Per tot això, i pels milers de motius que ca-
dascun dels catalans pot tenir, dissabte el 
poble de Catalunya es manifestarà a Bar-
celona, amb autocars fletats des de tots 
els punts de l’Anoia i amb centenars de 
cotxes particulars que ens mobilitzarem 

en defensa de la dignitat de Catalunya.
Nosaltres, els que fem La Veu de l’Anoia, 
també hi serem com un manifestant més i 
també com a informadors per explicar-ho 
amb la nostra pròpia veu. 

Els anoiencs que vivim a la Conca d’Òdena, 
ens passem una setmana l’estiu pendents 
del cel. No és que esperem com els gals 
d’Astèrix que ens en caigui un tros al cap, 
ni tampoc que estiguem esperant que 
ens caigui el mannà, és senzillament que 
els globus aerostàtics decoren de colors 
tot el paisatge del centre de la comarca. I 
per als que tenen la sort d’ocupar les ciste-
lles dels globus, amb unes impressionants 
muntanyes de Montserrat al fons.
L’ajuntament d’Igualada promociona la 
ciutat de l’aire, durant les setmanes de 
l’Aerosport i de l’European Balloon Fes-
tival però en realitat l’aerostació és una 
activitat igualadina durant tot l’any, pre-
cisament per la presència de la fàbrica de 
globus Ultramàgic que, a més de fabricar, 
procedeix a fer els vols de prova i les re-
visions anyals de cadascun dels globus 
aerostàtics del país.
Podríem dir també que Igualada és durant 
uns dies la ciutat dels fotògrafs perquè 
costaria molt trobar un altre lloc a Europa 
on hi hagués tantes imatges impactants 
en tan poc espai i concentrades en només 
quatre dies.
Els ciutadans de l’Anoia saben que, a més 
de convidar els amics per la festa major 
respectiva, poden convidar-los el cap de 
setmana de l’EBF -sense oblidar el vol 
nocturn de dissabte- amb la seguretat de 
poder-los oferir un cel ple de colors, unes 
botigues -outlet o convencionals- plenes 
d’exceŀlents ofertes comercials per fer feliç 
a qualsevol persona. 

Hi hagi crisi o no hi hagi crisi, quan arriba 
el mes de juliol, el cel d’Igualada s’omple 
de colors en moviment.

Tornen les mobilitzacions
Tot i que la manifestació Som una Nació. 
Nosaltres decidim es fa demà dissabte a 
Bartcelona, són milers els anoiencs que 
tenen previst d’assistir-hi, com tradicio-
nalment hi hem assistit cada vegada que 
Catalunya ha necessitat que els catalans 
sortim al carrer a reclamar més llibertat 
per al nostre país.
Al voltant de la discussió legislativa de 
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l’Estatut es varen generar moltes tensi-
ons i varen aflorar interessos espuris d’un 
partit, el PP, que sap que la política anti-
catalana li dóna vots a la resta d’Espanya 
-al mateix temps que la pèrdua que té a 
Catalunya li impedeix de governar l’Es-
tat- i els grups ultramuntans aprofiten els 
insults a Catalunya per fer-se un espai als 
mitjans informatius d’Espanya -i també de 
Catalunya- sense que els importi si alteren 
la convivència ciutadana o si enverinen 
les relacions entre comunitats històriques 

Al voltant de la discussió 
de l’Estatut es varen ge-
nerar tensions i interes-
sos espuris d’un partit, 
el PP, que sap que l’anti-
catalanisme li dóna vots 

Les cares 
de la setmana

Àngel Aguirre
Els globus aerostàtics s’han convertit en 
un  dels signes d’identitat d’Igualada per 
l’existència d’Ultramàgic i per la cele-
bració cada estiu de l’European Balloon 
Festival, del qual l’Àngel Aguirre, a més 
de pilot, n’és el director

Montserrat Mateu
L’actual primer tinent d’alcalde de l’ajun-
tament d’Igualada encapçalarà la llista 
d’Iniciativa per Catalunya després de 12 
anys. De cop, tota la feina feta per l’En-
tesa se l’atribueix Iniciativa amb només 
dos regidors.

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04



El tema de la setmana  

Més de 40 globus prenen part 
a l’European Balloon Festival d’Igualada
JORDI PUIGGRÓS.-
Una quarantena de globus participen 
aquests dies en una nova edició de l’Eu-
ropean Balloon Festival (EBF), una de les 
cites obligades de l’estiu igualadí i que, 
demà dissabte, arribarà al seu punt més 
àlgid amb la celebració del concorregut 
“Night Glow”.
El certamen internacional arriba a la 
seva catorzena edició amb un lleuger 
descens dels pilots participants que en 
seran 42. L’European Balloon Festival, és 
la concentració internacional de globus 
aerostàtics més important del nostre 
país i una de les capdavanteres a nivell 
europeu. La primera edició es va cele-
brar l’any 1997 i , des de llavors, s’ha anat 
organitzant cada any, sense perdre mai 
gens d’èxit i de ressò mediàtic, i mante-
nint-se fidel als seus orígens.

El bon temps acompanya
Les bones característiques meteorolò-
giques han fet que el vols d’aquests pri-
mers dies hagin estat tranquils i s’han fet 
dues proves competitives, una que ha 
constat d’una meta en la qual els pilots 
havien de llençar un testimoni des dels 
seus globus i la de la llebre, en què els 
participants han seguit el globus de l’or-
ganització. Enguany, la novetat desta-
cada ha estat l’enlairament d’un globus 
estratosfèric, que ha “tocat el cel” sortint 
d’Igualada -veure pàgina següent-.
En el certamen d’enguany s’hi han ins-
crit 42 pilots provinents, sobretot, d’ar-
reu de l’Estat però també n’hi ha de l’Ín-
dia, Suïssa, Alemanya o França. Els vols 
de competició s’enlairen cada dia i fins 
diumenge al voltant de les set del matí i 
també a les vuit del vespre quan el ‘sol i 
el vent afluixa’, ha explicat Carles Figue-
ras, representant de l’empresa Kon-Tiki, 
una de les organitzadores del festival. Globus enlairant-se ahir al matí, a Igualada. Foto: Pia Prat

Globus i música a Igualada
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Divendres 9 de juliol 
EBF/Anòlia/esports/nits x petits
Tot el dia Vòlei sorra. Parc Valldaura
7,30h Vol de competició. 
Avinguda de Catalunya
20h Vol de competició. 
Avinguda de Catalunya
22h Up. Plaça Catarineu
23h The Pepper Pots. Plaça Pius XII
Dissabte 10 de juliol 
EBF/Anòlia/esports/estiu jove
Tot el dia Volei sorra. Parc Valldaura
7,30h Vol de competició. 
Avinguda de Catalunya
19,30h Desitjos Enlaire 2010. 
Avinguda de Catalunya
19,30h Sorteig de vols Club Super 3. 

Avinguda de Catalunya
20h Vol de competició. 
Avinguda de Catalunya
22h Night Glow. Avinguda de Catalunya
23h LOS DELINQÜENTES. 
Avinguda de Catalunya
Diumenge 11 de juliol 
EBF/esports/estiu jove
Tot el dia Vòlei sorra. Parc Valldaura
7,30h Vol de competició. 
Avinguda de Catalunya
Dimarts 13 de juliol Anòlia
22,30h Xitxarel·los. Estació Vella
Dimecres 14 de juliol Anòlia
22,30h Los Fulanos. Estació Vella
Dijous 15 de juliol Anòlia
22,30h Teràpia de Shock. Estació Vella

Totes les activitats de 
l'Imagina pels propers dies

L’activitat més espectacular a nivell visu-
al es durà a terme aquest dissabte a la nit 
amb el ‘Night Glow’, a partir de les 10 de 
la nit. Es tracta d’una encesa nocturna de 
tots els globus participants acompanya-
da d’un piromusical, festa que acostuma 
a aplegar moltíssima gent vinguda d’ar-
reu del país per la seva bellesa plàstica i, 
també, pel castell de focs d’artifici i pel 
concert que se celebra després, aquest 
any amb el conegut grup de rock de “los 
Delincuentes”.

Mostra de turisme de l’Anoia
Aquest any, coincidint amb l’EBF, s’ha 
preparat també una “Mostra de Turisme 
de l’Anoia”, gràcies a la Taula Oberta de 
Turisme, una iniciativa del Consell Co-
marcal, el Consorci per a la Promoció 

Turística de l’Alta Anoia, la Unió Empre-
sarial, el Gremi d’Hostaleria i Turisme, el 
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia, l’Ajuntament de Capellades 
i l’Ajuntament d’Igualada a la qual s’hi 
han afegit altres entitats públiques i 
nombroses empreses de sectors relaci-
onats amb el turisme.
Amb el convenciment que el turisme és 
una oportunitat i una aposta de futur a 
la comarca, s’està començant a treballar 
conjuntament en propostes de dina-
mització d’aquesta activitat. En aquesta 
Mostra es vol donar a conèixer la comar-
ca, els seus diferents atractius (patrimo-
nials, culturals, festius, etc) i les activitats 
que s’hi poden fer (gastronòmiques, co-
mercials, de turisme actiu, etc). 



La Festa X Àfrica, un clàssic de l'European Balloon Festival

FestaxÀfrica nomenarà l'actor Pepe 
Rubianes padrí de la festa, a títol pòstum
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J.P.- L’Associació Globus de la Memòria 
ha organitzat per a demà dissabte la si-
sena edició de la Festa x Àfrica, una ini-
ciativa que pretén donar a conèixer les 
necessitats i peculiaritats del continent 
africà, i sensibilitzar la població de com 
hi poden ajudar.
Aquest any el padrí de la festa serà, a 
títol pòstum, Pepe Rubianes. Fins ara 
ho han estat persones prou conegudes 
com Asha Miró, Xavier Sala Martín, Tor-
tell Poltrona, Els Pets o Jordi Viladoms.  
Una iniciativa a Facebook va possibilitar 
que fos Pepe Rubianes l’escollit, i la ini-
ciativa ha estat molt ben acollida per la 
seva família. 
La festa es farà a partir de les 8 del ves-
pre al camp de vol, amb la presència de 
Carmen Rubianes, germana de l’actor, 
qui presentarà el llibre de Pepe Rubianes 
Poemas africanos, que l’actor va escriure 
en els tres viatges que va fer a Etiòpia i 
Kenya durant els anys 2006 i 2007.
A més de la lectura d’alguns d’aquests 
poemes inèdits, durant l’acte també es 
presentarà la Fundació Pepe Rubianes 
per Tanzània. Podria ser que hi fossin 
algunes de les ballarines africanes que 
l’acompanyaven en seu darrer especta-
cle, ‘La Sonrisa Etíope’.
 

El globus Festa x Àfrica, durant el “Night Glow” del dissabte.

Des d'Igualada... a l'espai

J.P.- Aquest any, s’ha fet un original ex-
periment, aprofitant el projecte de glo-
bus estratosfèric Bloon. S’ha llençat un 
petit  globus cap a l’espai... des d’Iguala-
da, que anava llençant fotografies.
Bloon és un projecte de José Mariano 
López Urdiales, Enginyer Aeronàutic  es-
panyol format al MIT, l’objectiu del qual 
és acostar l’experiència de fregar la fron-
tera entre la Terra i l’espai de forma asse-
quible, propera i neta al major nombre 
possible de persones. La idea original la 
va publicar López Urdiales en un article 
publicat l’any 2002 i titulat El paper dels 
globus en el desenvolupament futur del 
turisme espacial.
El vol de Zero2Infinity -que és com es 
diu el nostre protagonista- resulta una 
tranquil·la, silenciosa i pausada ascensió 
que es gaudeix durant dues hores i que 
permet dedicar temps a observar amb 
deteniment les vistes del cel i de la terra 

des d’una posició propera a l’espai men-
tre s’escolta música, es pren un deliciós 
sopar i s’observa el cel amb un telescopi. 
Fins i tot pot servir com seient de pri-
mera fila per a observar eclipsis.  El ve-
hicle consisteix en un globus similar als 
utilitzats per a estudiar el clima i la me-
teorologia que des de fa anys arriben a 
aquestes altures de forma rutinària. Fins 
i tot cada vegada més globus casolans 
arriben fins a allí i obtenen impressio-
nants imatges de les vistes que des d’allí 
es gaudeix.  
Actualment el rècord d’ascensió amb 
globus tripulat està precisament esta-
blert en més o menys aquests 36 Km 
(34,7 km per a ser exactes), de manera 
que arribar allí de forma segura és pos-
sible.  De moment, el nostre amic ens 
ha deixat unes quantes fotografies -no 
massa bones, per cert- una de les quals 
publiquem en aquesta pàgina.

Instantània captada ahir pel globus, abans de sortir de l’atmosfera. Es veu Montserrat al fons.

ANUNCI

En data 6 de juliol de 2010, l’alcalde president d’aquest ajuntament, ha dictat una resolu-
ció llur part dispositiva es transcriu a continuació: 

“I.- Aprovar el desglòs del projecte d’urbanització del carrer situat a l’àmbit de la zona de 
la Riera de Rubió (Unitat d’Actuació núm. 8 del PGO de Jorba) en les dues fases que 
s’indiquen: 

 1a fase: Pressupost d’execució per contracte 287.194,50 euros (IVA inclòs).
 2a fase: Pressupost d’execució per contracte 151.748,36 euros (IVA inclòs).

II.- Notificar aquesta resolució als propietaris i titulars de finques incloses en l’àmbit 
d’actuació. 

III.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al periòdic La Veu de l’Anoia. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació. Transcorregut un mes des de la interposi-
ció del recurs sense rebre resolució expressa, aquest s’entendrà desestimat i es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu 
de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual 
l’ajuntament hauria d’haver resolt el recurs de reposició potestatiu. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, davant els jutjats del contenciós 
administratiu de Barcelona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i sense 
perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú.

Anna Maria Trull Marlès
Secretària interventora accidental
              Jorba, 6 de juliol de 2010

Damn way, deia l’anglès camí 
de l’aeròdrom

Jaume Singla.- Dijous -és a dir ahir- un 
anglès amb un tot terreny i un remolc amb 
un globus al darrere, es queixava d’una 
panna a la roda. Damn way! exclamava re-
ferint-se al lamentable estat del camí que 
porta des de la carretera de Manresa fins a 
la fabrica d’Ultramàgic, situada en un ex-
trem a l’aeròdrom Igualada-Òdena.
Aquest camí de menys de 1.500 metres 
presenta un estat lamentable de forma 

permanent. Tenint en compte que a l’Ano-
ia hi ha més d’onze mil aturats, no s’entèn 
que no es pugui invertir una mica per ar-
ranjar un camí pel qual hi circulen diarià-
ment més de cent vehicles.
La imatge que donem als que hi transiten 
ocasionalment és penosa, però els tre-
balladors que hi transiten diàriament es 
mereixen un respecte per part de l’ajunta-
ment d’Òdena. 



J.P.- MPS España és una entitat amb seu 
a la nostra comarca, tenint en compte 
això, i que a l’Anoia tenim una nena 
afectada, Nadark Esdeveniments ha 
tornat a organitzar, degut a l’èxit de les 
passades edicions, un 3r. “Desitjos Enlai-
re”. Desitjos Enlaire és un acte de sen-
sibilització a favor dels afectats d’MPS, 
una enlairada de globus amb desitjos 
positius que l’any passat va tenir un èxit 
sense precedents, de 300 persones que 
s’esperaven, es varen portar 800 globus 
i es van esgotar de seguida, així que 
aquest any farem un Desitjos enlaire 
més gros i amb més sorpreses, un “De-
sitjos Enlaire per batre rècords! L’acte 
tindrà lloc dintre del marc de l’Europe-
an Ballon Festival, demà dissabte 10 de 
juliol, a les 7 de la tarda al camp de vol 
del Festival.  

Festa i solidaritat
Com és el cas de l’European Balloon Fes-
tival, MPS també té com a símbol iden-
tificatiu el globus, però el globus d’heli, 
un globus que s’enlaira cap a l’esperan-
ça. Precisament aquest és el fil conduc-
tor de l’acte “Desitjos Enlaire”, un enlai-
rament de globus d’heli que tindrà com 
a protagonistes els nens igualadins, als 
quals se’ls farà una crida perquè vinguin 
(conjuntament amb els seus familiars, 
que també poden participar) a comprar 
un globus dintre de la festa, per valor 
d’1€, i fixin en ell el desig que han de 
portar pensat. Al final de l’acte es farà 
una enlairada de tots els globus, de tots 
els desitjos, de cop.

Demà, tercera edició de l’enlairada 
de globus “Desitjos enlaire”

A banda de l’acció de l’enlairament, els 
participants podran gaudir de diverses 
activitats i espectacles programats. Per 
participar s’haurà de portar complimen-
tada la butlleta que es pot trobar a l’Ofi-
cina del Ciutadà, a la Biblioteca de Cal 
Font, al Patronat Municipal d’Esports, 
al Centre Cívic de Fàtima, al Centre Cí-
vic Espai Cívic, al Mercat de la Masuca, 
publicada en alguns mitjans de comu-
nicació de la zona, als establiments 
col·laboradors i, evidentment, el mateix 
dia al camp de vol de l’European Ballo-
on Festival. En l’entrega de la butlleta 
es donarà un adhesiu on escriure-hi el 
desig que es porta pensat, que s’engan-
xarà al globus, i el “carnet de pilot de 
globus 2010” (d’heli), que oferirà atrac-
tius descomptes en diverses botigues i 
serveis infantils i juvenils d’Igualada. El 
carnet de pilot de globus de l’anterior 
edició caducava aquest més, així que és 
l’oportunitat per renovar-ho alhora que 
es passa una tarda agradable i es fa una 
acció solidària. A més, entre tots els par-
ticipants se sortejaran entrades a Port 
Aventura, vols en globus i entrades a 
Les Deus Aventura, a Cal Font Wellness 
Centre, a Anoia Paint ball, i també al-
guns obsequis d’Impremta Codorniu.

PROGRAMA:
19h Inici de l’Acte “Desitjos enlaire”.
19h-19:30h Lliurament de globus, ad-
hesius per escriure el desig i entrega de 
carnets. 
Animació musical i de dansa amb ball 
oberta a tothom.

Curset per treure’s el carnet de pilot de 
globus d’heli (I AQUEST ANY SÍ ES FARÀ 
EL RITUAL!): indumentària requerida: 
gorra (comú), guants (de qualsevol ti-
pus), ulleres protectores (poden ser de 
sol), mocador (per a la suor de l’esforç!). 
19:30h  Final de l’acte amb l’Enlaira-
ment de globus (amb tots els desitjos). 
Entitat convidada d’aquesta edició per 
apadrinar l’acte: UEA (que portarà el seu 
desig per enlairar).

Els missatges en globus poden tenir 
un destí sorprenent
Segons Lorenzo Gomís publicava a La 
Vanguardia el 5 de febrer de 1995, els 
globus que s’enlairen amb desitjos d’es-
perança poden tenir finals insòlits. 
Tant és així, que al febrer de 1995 a l’Es-
cola Las Esclavas, de Barcelona, en una 
jornada de celebració a favor de la pau, 
es va fer una enlairada de globus entre 
els nens de l’escola, de globus amb mis-
satges escrits pels mateixos nens. Una 
noieta de 6 anys, Cecília, va rebre un 
globet molt petitó, amb menys gas. Va 
escriure el seu desig, “Que hi hagi pau la 
món”, juntament amb el seu nom, esco-
la i curs, i el va deixar anar.
Va passar el temps, i, per sorpresa, al 
setembre l’escola va rebre una carta en 
italià. Era d’un nen de 8 anys d’edat, de 
la regió italiana del Piemont, que havia 
trobat el globus. Per cert, diuen que va 
ésser sort que el globus fos petit i poc 
inflat, i pot ser això explica que pogués 
arribar fins a Itàlia...
 

Un Anòlia de força qualitat 
garanteix bona música
J.P.- Dimarts va iniciar-se una nova edi-
ció del festival de música Anòlia, amb el 
concert de Miquel Abras. Tot i que no hi 
havia gaire gent, el cert és que la quali-
tat del que es va escoltar ja era una bona 
premonició d’un festival, que, malgrat la 
crisi, té un cartell de força qualitat aquest 
any. Dimecres va ser el torn dels Bayou 
Brothers, i, ahir, començaven els plats 
forts amb la música de Mishima. 
El festival s’acabarà el dissabte dia 17, i 
fins llavors teniu l’oportunitat d’acostar-
vos als següents escenaris repartits per 
tota la ciutat per seguir ben de prop 
la música de l’Anòlia. Els concerts fins 
dijous de la setmana vinent són els se-
güents:

Miquel Abras va obrir dimarts al vespre l’Anòlia. Foto: Joan Guasch.

Els nens s’ho passaran d’allò més bé en la multitudinària enlairada de globus a les 7 de la tarda.
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- The Pepper Pots. Avui, a les 11 de la 
nit, a la plaça Pius XII.
The Pepper Pots fa un salt en la seva car-
rera amb el nou àlbum “NOW!”
Nou so, nova imatge i nous horitzons 
que mostren una banda en constant 
evolució. Com és costum, tenen cura del 
més petit detall i cuiden més que mai 
el so “Old School”, inspirat en els antics 
discs del clàssic so Motown, Stax o Stu-
dio One.
- Los Delincuentes. Dissabte, a les 11 
de la nit, a l’avinguda Catalunya.
Del rockabilly polvorós inicial al rock pa-
tanegra alterat amb gotes de Keith Ric-
hards de Camí dels bars o la sorprenent 
i surrealista Gas butà, que sona com si 
els Kinks, els Beatles i els Beach Boys es 
mengessin un xoriç a pessics.
- Xitxarel·los. Dimarts, a 2/4 d’11 de la 
nit, a l’Estació Vella.
Una vella masia retrobada al cap dels 

anys és la nova llar d’on surten els sons 
de Xitxarel·los. Si bé és cert que les por-
tes no tanquen massa bé per l’erosió dels 
anys, Xitxarel·los us obren les portes de 
bat a bat perquè pugueu gaudir durant 
una bona estona de tot el que s’hi cou.
- Los Fulanos. Dimecres, a 2/4 d’11 de 
la nit, a l’Estació Vella.
Igualada es tenyeix de soul llatí amb l’ar-
ribada de Los Fulanos, la fabulosa banda 
de boogaloos i sing-a-lings directament 
vinguda del Barri als teus peus! Una su-
per orquestra que compta en les seves 
files amb autèntiques primeres espases 
de l’escena musical pàtria, combatents 
ferotges en batalles de discfunk, salsa, 
rock o el que se’ls posi davant.

- Teràpia de Shock. Dijous, a 2/4 d’11 
de la nit, a l’Estació Vella.
Amb influències de bandes com Razor-
light, Sum 41, The Libertines, Green Day, 
i d’altres més properes com Lax’n’busto, 
els Teràpia de Shock tendeixen a un so 
contundent, però alhora melòdic.
Teràpia de Shock és, segons diverses crí-
tiques, un dels grups catalans amb més 
projecció en aquests moments.

SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 - Tel./Fax 93 803 31 75 - Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 - Tel./Fax 93 805 12 87 - Igualada
SEBASTIAN-3  Passeig d’Aurelia Capmany, 15 - Vilanova del Camí
                              Tel. 93 807 06 14 - Fax 93 807 06 17



cartes al director

Vaig entenent perquè l’ajuntament d’Igualda fa carrils bici: és que l’estat 
d’alguns carrers és perillós per a les bicicletes i els vianants. Per a mostra 
aquesta trapa del carrer Vic. Una roda de bicicleta que hi pasi es pot trencar i 
a un peu que la trepitgi li pot costar una trencadura de turmell.
Per no parlar de la necessària normalització lingüística de la tapa, l’únic de 
tot el carrer que presenta bon estat. Idioma a part.

Fotonotícia

F. Castell. G · Igualada

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 03/07/2010

2-10-16-22-33-43
Complementari: 7
Reintegrament: 5

· Dimecres 07/07/2010
1-2-5-27-37-49

Complementari: 33
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 1               501  
· Divendres 2          088
· Dissabte 3     693
· Diumenge 4          867
· Dilluns 5                619
· Dimarts 6       780
· Dimecres 7      095

ONCE
· Dijous 1              07302
· Divendres 2       03081
· Dissabte 3    43832
· Diumenge 4       26819
· Dilluns 5             26264
· Dimarts 6    68050
· Dimecres 7    67583

· Dijous 1   14-15-29-30-32-43   C: 26  R: 4
· Dissabte 3   6-11-12-13-20-31  C: 29   R: 3

· Diumenge 4   1-14-27-31-48 

· Divendres 2   12-13-36-41-46

Loteries

Dia 9: VERDÉS/ Soledat, 119
Dia 10: PILAR/ Av. del mestre Montaner, 26
Dia 11: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58 
Dia 12: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 13: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 14: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 15: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

JULIOL
9: Zenó; Joan de Colònia.
10: Cristòfor; Verònica Giuliani; Amèlia.
11: Benet; Pius I, papa; Olga.  
12: Joan Gualbert; Abundi; Ignasi Delgado.  
13: Enric; Eusebi de Cartago; Sara. 
14: Camil; Francesc Solano;  Adela
15: Bonaventura; Antíoc; Pompili-Maria

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Santoral

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
dissabtes, de 9 a 13,30h.
Av. del Mestre Montaner, 26 
(cantonada c. de la Comarca)
Tel.: 938 05 04 79 - Fax: 938 05 58 76
rsingla@swinbag.net

Obrim al migdia!

laveu@veuanoia.cat · Apartat de correus 395 ·  tel. 93 804 24 51 · fax 93 805 41 71

Agraïment al servei 
de l’UCI de l’Hospital 
d’Igualada
•• FAMILIARS DE LA NÚRIA HOJA 

És molt feixuc veure com algú esti-
mat marxa. És molt més dur encara, 
veure com mor algú com la Núria 
Hoja. Una persona amb una fortalesa 
increïble i encomanadissa, lluitadora 
contra les adversitats, serena, abso-
lutament vital. Així era la Núria. Algú 
que, com ella, ha patit les circums-
tàncies personals i familiars que li ha 
tocat viure i, malgrat tot, és capaç 
d’encomanar-nos tanta alegria de 
viure, no hauria de morir tan jove... 
una mare, vídua jove, amb dos fills 
i un pare ja gran, no hauria de mo-
rir tan jove...   Tots els que quedem 
enrere, els més propers i els més 
llunyans, serem a partir d’ara una 
mica més orfes d’aquesta fortalesa i 

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades per-
sonals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret 
a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Hi ha uns col·lectius de servidors públics a qui no s’ha tocat el sou.
En citaré alguns: voluntaris de Càritas, acompanyants voluntaris de malalts, dirigents i pencaires d’associacions altruïstes 
de tota mena.
Però en ser a ple estiu, vull citar expressament als milers de noies i nois que fan de caps, monitors, intendents o el que sigui 
de campaments. Nois i noies que donen, regalen, posen uns dies de les seves vacances al servei d’ infants i adolescents amb 
tot l’entusiasme i esforç, i també, sovint, amb la pròpia contribució material de cotxe, menjar i estris de tota mena.
A tots ells se’ls ha respectat el sou, perquè qualsevol variació percentual, en més o en menys, sobre zero sempre serà (o 
almenys de moment ) zero.
 Ajudar per cap euro encara es practica. Molt. Encara que no ho sembli.

Amb el mateix sou

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules

d’aquesta energia, haurem de saber 
continuar el camí sense la seva pre-
sència reconfortant.  El 8 de maig ella 
deia: “els Carretero som diferents. 
Potser poc expressius, però bons, 
senzills i amb molt sentiment...”, i 
així era també ella: algú realment es-
pecial, algú que deixa marca en els 
que hem tingut la immensa sort de 
compartir-hi la vida.
És per això, per aquest sentiment 
profund de pèrdua, per aquest dol 
feixuc que ens toca passar, que vo-
lem agrair a tot l’equip sanitari del 
servei de l’UCI de l’hospital d’Igua-
lada  el tracte humà i el suport que 
ens varen donar en tot aquest pro-
cés d’agonia. Des del primer instant, 
quan hi va ingressar, la família vàrem 
sentir molt la proximitat i l’escalf de 
totes les persones, metges i inferme-
res, que hi treballen. En tot moment 
ens van tenir informats del que ana-
va succeint, de com evolucionava 
l’estat de la Núria. La relació del per-
sonal de l’UCI amb la família ha estat 
sempre professional i, a la vegada, 
molt propera  i afectuosa, amb un 
tracte humà realment excel·lent.
Sabem que han fet tot el que han po-
gut per salvar-la, que no han defugit 
ni el més petit esforç per intentar re-
muntar una vida que s’estava anant 
minut a minut. És per això que des 
d’aquí volem agrair-los molt since-

rament la sensació de tranquil·litat 
que ens van transmetre constant-
ment de que s’estava fent to el que 
podien per tornar-nos la Núria que 
nosaltres coneixíem.
Ara no ens queda altra cosa que el 
record i el buit de la pèrdua. La pro-
fessionalitat i la humanitat de tot 
aquest equip sanitari, ens ajudarà, 
però,  a saber-ho portar una mica 
millor.
Moltes gràcies!

Amants de la terra de 
cultiu
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

No sé si la majoria ens hem aturat 
a pensar l’important que són dits 
amants. Jo recordo els meus avis ma-
terns, seixanta-cinc anys enrere, que 
la seva manera de subsistir era la de 
treballar a la vinya i al camp, conjun-
tament amb el seu hortet, del qual 
també s’alimentaven bona part dels 
seus animals comestibles: el garrí, les 
gallines, els ànecs, les oques, etc.
Cultivar la terra era una feina no gai-
re segura, jo havia viscut que faltant 
pocs dies per la collita del raïm, una 
tempesta de pedra s’ho emportava 
tot. Imaginem-nos la fe i amor a la 
terra que portaven com a escut per 
passar aquell any amb les mans bui-
des, buscant si algú els podia fiar 

algunes pessetes a canvi de jornals, 
per les despeses que comportava 
preparar la pròxima collita amb l’ai 
al cor, desitjant que el temps tingués 
misericòrdia.
Cal remarcar l’esforç i sacrifici dels 
nostres avantpassats per tirar el car-
ro endavant. Crec que és bo que la 
gent actual sàpiga aquestes coses i 
que si tenen el que tenen és gràcies 
a aquests grans lluitadors i sacrifica-
des persones. No oblidem que grà-
cies als fruits de la terra ens alimen-
tem, perquè com deia un bon amic i 
veí meu, en Antoni Barranco i Mar-
tínez, que havia seguit molt món, 
que en temps de guerra i postguer-
ra, per més diners que tinguessis 
no te’ls podies menjar, necessitaves 
d’aquests productes de la terra, cal 

tenir-ho ben present.
De tots els homenatges que es fan jo 
voldria retre’n un dedicat a aquests 
amants de la terra de cultiu acompa-
nyat d’un fort agraïment.

Fe d’errates
La setmana passada en el reportat-
ge ¡sobre els 50 anys de la Cavalcada 
de Reis de La Llacuna vaig tenir dues 
errades.
Una es que la placa d’agraiment la 
va lliurar l’alcalde Josep Parera en 
nom de l’ajuntament a la Comissió 
organitzadora de la Cavalcada i no a 
l’inrevés com vaig dir.
L’altra errata es que figurava com au-
tor de les fotos Marcial Clote quan el 
nom complet es Marcial Clotet.
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Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Demà dissabte no em busqueu per la Rambla. Ni pel passeig. Ni 
tampoc per la Font del Bosc. Dissabte ens veiem, si voleu, a Barcelo-
na. I més concretament a les 6 de la tarda a la cruïlla de la Diagonal 
amb el passeig de Gràcia.
La manifestació d’Òmnium Cultural és una cita ineludible i la mani-
festació ha de ser d’aquelles que, passats els anys, ens farà dir “jo hi 
era, aquell dia”. 
No és que jo sigui un partidari convençut de les bondats d’una re-
lació amb Espanya, basada en una Constitució per a tothom i un 
Estatut per a Catalunya, amb estatuts diferents o iguals per a tots els 
territoris, però és que l’agressió del TC és molt greu.
Som molts els que vàrem votar la Constitució Espanyola el 1978 una 
mica amb una pinça al nas, perquè realment no ens agradava tot 
el que la Constitució consagrava: monarquia, prevalença de l’Estat, 
indisoluble unidad de la Patria.... però aquella Constitució anul·lava 
les lleis franquistes que havien estat vigents des del 1940. Només 
per això calia votar favorablement la Constitució Espanyola que, 
com tota llei que vol ser justa i té voluntat de perdurabilitat, con-
templa mecanismes democràtics de reforma. Tant de la pròpia Car-
ta Magna, com de totes les lleis orgàniques o ordinàries de l’Estat.
En conversa amb un dels ponents constitucionals, en Jordi Solé 
Tura a la nostra etapa comú al PSUC, em va quedar clar que feien 
més per la nova constitució els partits petits que no pas el PSOE o 
la UCD (precursor del PP), que intentaven fer un text a la seva mida 
i favor. El PSOE fins i tot va intentar negociar el caràcter republicà 
d’Espanya, al qual només va renunciar a canvi d’un sistema electo-
ral que, a la llarga, l’afavoriria -perjudicant al mateix temps al PCE i 

  Ens veiem a   
  Barcelona

JAUME SINGLA ·  a peu pla

No és que sigui un partidari convençut de les 
bondats d’una relació amb Espanya basada 
en una Constitució per a tots i uns estatuts 
diferents, però l’agressió del TC és molt greu

Aquesta frase la sentim sovint. I probablement sigui certa perquè 
la memòria és curta i es tendeix a pensar en les coses viscudes per-
sonalment. Pocs recorden el que havien escoltant d’infants, en una 
època diferent, superada i distant. I ara s’adonen que cada vegada 
són més pobres. Abans tenien feina i feien hores extres. Els sindicats 
les criticaven, com també als empresaris que deien es feien rics a l’es-
quena dels treballadors. Es rondinava però hi havia possibilitats de 
reeixir. Famílies senceres, petits i grans, treballaven els diumenges 
per fer-se una casa. Es cridaven amics i familiars que venien de lluny 
perquè ací no els calia plorar a l’amo del poble. A la sortida del treball 
tothom es veia igual i es conformava una classe social acomodada i 
força homogènia.

Aquesta que ara demana uns llocs de treball que ja no hi tornaran 
a ser. No hi ha feina i les hores de treball s’han substituït per hores 
subsidiades d’un lleure no volgut. Un exèrcit de desocupats cerquen 
la manera de fer passar el temps intentant que no falti el plat a la 
taula. I el govern que semblava tenir la bota d’en Farriol ara veu com 
les mamelles dels impostos s’assequen i ja no donen la llet que els 
cal. I també han desaparegut les vaques a les quals se’ls escatimava 
el menjar i aixecaven queixes per la pudor que feien els seus excre-
ments. Les idíl·liques muntanyes on tothom havia de construir un xa-
let de segona residència han quedat lluny i en llocs feréstecs. I quan 
s’hi arriba sempre hi ha un disgust, una reparació a fer o una neteja 
que requereix esforç. I de tant en tant l’ensurt d’un robatori. Com els 
dels recaptadors que no paren. Multes, impostos i taxes que gestio-
nen amb fruïció amb l’esperança que no es revolti la gent. Tot sigui 
per mantenir llurs privilegis i la pau social. Però la gent no vol viure ni 
de la caritat, ni de la misericòrdia. Vol la llibertat i poder anar pel car-
rer amb la tranquil·litat que donen els ingressos del treball regular. 

Ha arribat la crisi d’una societat que pensaven eterna i que ha resultat 
tan fràgil com la mateixa vida. I els arriba la por de perdre-ho tot. Però 
els avis es miren sorneguers aquestes temences. Ells venien caminant 

PERE ESCOLÀ

“Mai no ho havia vist tan malament com ara” 
dels poblets dels voltants, portant un cistell amb un parell de conills 
per vendre’ls a la plaça i tornar a casa per dinar. Sortien a les quatre 
de la matinada de Rubió i travessaven la serralada per anar i tornar, 
fent un trajecte habitual pel que avui cal una preparació i una jorna-
da. Altres treballaven dotze hores seguides en una fàbrica carregant 
una bota, en baldejant una tintoreria o arrossegant bales de cotó. I 
ara ens sembla inhumà, quan això és exactament el que fan els que 
s’han quedat amb la seva feina. Aquells que encara no han descobert 
que per treballar cal aire condicionat, poques hores de feina i el dret 
d’absentar-se del treball per qualsevol cosa, sigui malaltia o portar el 
nen a colònies.

Leopoldo Abadía, professor de l’IESE que s’ha fet famós pel seu lli-
bre “La crisis ninja”, fa poc li van preguntar amb molta preocupació 
quin seria el món que es deixarà als nostres fills. La seva resposta va 
ser: “Tenint en compte el que ens van deixar a nosaltres, guerra civil, 
guerres mundials, postguerra, privacions i misèries, la veritat és que 
no em preocupa gens el món que els deixaré a ells. El que he de fer és 
formar-los, donar-los una educació i uns valors perquè ells es forgin 
el seu futur i el món que tindran.” Evidentment és una opinió que es 
pot compartir o no, però en la qual val la pena pensar. Si som capaços 
de posar-la en el context familiar de cadascú recordarem vivències 
i explicacions dels nostres majors. Possiblement veurem que hi ha 
moltes coses que ells no tenien ni patien per no tenir. Coses que se-
gurament són supèrflues, que no es necessiten per viure i que la seva 
falta no impedeix assolir la felicitat que quasi sempre viu dins d’un 
mateix.

Un exèrcit de desocupats cerquen la manera 
de fer passar el temps intentant que no falti 
el plat a la taula.

el PSUC- per garantir el bipartidisme alternatiu entre PSOE i PP, amb 
els partits nacionalistes i els més d’esquerres com a socis comple-
mentaris quan no hi hagués una majoria absoluta clara.
Confesso que les ganes de treure’m del damunt les lleis feixistes 
-que incloïen la pena de mort per delictes polítics- em varen por-
tar a votar favorablement la Constitució Espanyola amb l’esperança 
que, passats uns anys i amb una societat més madura i formada en 
els valors democràtics,  podríem millorar aquell primer text consti-
tucional.
La realitat, trenta anys després, és que la intolerància de sempre ens 
agredeix a cops de Tribunal Constitucional. Amb una sentència que 
té el triple de pàgines que el mateix Estatut recorregut. Que no es 
limita a declarar la pretesa inconstitucionalitat de l’Estatut, sinó que 
el reinterpreta legislant, una funció que els magistrats del Constitu-
cional, ni tenen, ni han tingut, ni tindran mai.... en un estat de dret.
Per això, i com em va tocar de fer durant una transició que cada 
vegada em sembla menys modèlica, dissabte a la tarda aniré a Bar-
celona a fer-me escoltar. No m’importa ni el lema, ni qui porti la 
pancarta, ni si al meu costat es manifesta algú que no estigui en 
la meva línia política; el que ens juguem dissabte és la dignitat de 
Catalunya, el futur de les nostres institucions, el respecte als nostres 
símbols nacionals i la supervivència de la llengua catalana davant la 
intolerància d’un Estat segrestat per la reacció.
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Els pierencs Bauma animaran la nit al castell

Música popular i tradicional dels Països 
Catalans, a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU
La Llobreia, associació cultural de la Po-
bla de Claramunt, va néixer per promoci-
onar la música popular i tradicional dels 
Països Catalans i els balls que l’acompa-
nyen. Per tal de fer-ho organitzen el Fes-
tival de Música d’Arrel Tradicional Anoia 
Folk, en el magnífic marc medieval del 
castell de Claramunt, que esdevé alhora 
un pretext per promocionar el magnífic 
monument, declarat Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional.
Enguany, el festival Anoia Folk se cele-
bra demà dissabte 10 de juliol de 2010, i 
aquesta serà la seva 14a edició. Es tracta 
d’un esdeveniment consolidat com a 
punt de referència dins el món de la cul-
tura popular i tradicional. Aquesta festa 
s’ha convertit, amb el pas dels anys, en 
una oportunitat única de gaudir de l’en-
torn de nit, de la posta de sol i del castell 
de Claramunt com a monument.
Per segon any consecutiu l’organització 
aposta per incloure els nens i les famí-
lies en el festival: és per això que a les 
8 del vespre, un altre hereu d’en Xesco 
Boix, en Miqui Giménez, ens oferirà l’es-
pectacle per a petits i no tan petits Qui 
canta i balla no dorm a la palla. Un espai 
per compartir una estona d’amistat amb 
cançons, jocs dansats i balls tradicionals 
i populars, proposant participar a tota la 
família. Amb la veu, la guitarra i l’acordió 
ens convidarà a trobar moments dolços 
i estonetes salades, per poder-ne gaudir 
durant l’espectacle i endur-nos cap a 
casa un bon regust afectiu.

Roger Mas, al vespre
A 2/4 de 10 del vespre un convidat de 
luxe: Roger Mas ens presenta A la casa 
d’enlloc. El repertori del proper dissabte 
acull temes de la discografia de Roger 
Mas que es compon de set cd’s editats 
durant l’últim decenni. Un recorregut 
entranyable que comptarà, a més, amb 

El castell de Claramunt es converteix en un marc incomparable per escoltar i gaudir de la música popular i tradicional

gui encotillar. 
Durant aquests anys els premis rebuts 
per cada nou treball i l’ampli reconeixe-
ment de la crítica el converteixen en una 
figura de la cançó, i dia a dia ha aconse-
guit  un nombrós públic que han incor-
porat la veu i les cançons a les bandes 
sonores de les seves vides. La música del 
Roger està inspirada en tres pilars: les 
músiques modernes, la d’arrel i els sons 
ancestrals del món. En les seves lletres 
mescla la llengua del carrer, la literària 
i els parlars que es van perdent, i tot 
plegat ben expressat a través d’una de 
les millors veus que ha donat la cançó 
d’autor
 
Arriba l’hora de la ironia
A les 11 de la nit tindrà lloc el ja tradi-
cional Concurs de sonadors d’ampolla 
d’anís. En el concurs és imprescindible 
combinar versots amb molt enginy i 
ironia acompanyats del so dringant de 
l’ampolla d’anís. Per millorar la sonoritat 
de l’ampolla és imprescindible extreure 
el paper de l’etiqueta i lliurar el plàstic 
que conté el coll de l’ampolla. Perquè la 
sonoritat de l’ampolla millori cal evitar 
l’ús de cullera o forquilla, es recomana 
un objecte metàl·lic de gruix consistent 
i d’un diàmetre entre 5 i 9 mil·límetres 
amb la superfície rugosa per aprofun-
dir en la sonoritat vítrica de l’objecte. 
Aquests aspectes i alguns d’altres que 
no es revelen, són la tècnica del guanya-
dor de tres edicions, Pere Regordosa.
Altres instruments de factura popular 
han estat utilitzats al llarg del temps, 
i també s’admeten com acompanya-
ment de l’ampolla d’anís. Si es colpeja 
la boca d’un càntir amb una espardenya 

es produeix un so greu i profund per 
fer sons baixos. També era tradicional a 
la Pobla fer instruments amb les restes 
del menjar: el pinyol de l’albercoc servia 
per fer xiulets, com també la canya talla-
da transversalment i colpejada contra 
la ma constituïa el ventall dels anome-
nats instruments de vinya. Aquests són 
només alguns exemples d’un passat ric 
en inventiva a manca de recursos. Ins-
truments senzills i purs en tradició, que 
paulatinament poden anar incorporant-
se al concurs de sonadors d’ampolla 
d’anís.
Per participar en el concurs s’ha de fer 
un mínim de 30 segons d’interpretació 
fins a un màxim d’1 minut. Es pot par-
ticipar tant a nivell individual com col-
lectiu, fins un màxim de 5 components 
i és imprescindible combinar versots 
amb el so de l’ampolla d’anís. Un Jurat 
qualificat atorgarà un únic premi, con-
sistent en un pernil.

I a la nit, ball
A 2/4 de 12 de la nit, ball amb Bauma. 
Molts dels seus components són de Pi-
era, que ens presenten música folk d’Eu-
ropa i l’arc Mediterrani, i sobretot molt 
ball col·lectiu on no calen gaires conei-
xements per participar. Bauma és un 
grup inquiet que basa el seu treball en 
el ball folk i peces pròpies d’aquest es-
til, amb set músics en directe i barrejant 
una instrumentació no massa habitual, 
acústica i d’arrel tradicional, que es van 
combinant al damunt de l’escenari, fan 
de Bauma un grup amb una sonoritat 
molt peculiar que interpreta músiques 
d’Europa i l’àmbit mediterrani amb ins-
truments d’arreu.

Enguany presenten el nou disc. Finestres 
inclou onze temes que aprofundeixen 
en el viatge acústic i instrumental per 
Europa i la conca Mediterrània, que 
Bauma ofereix en els seus directes, amb 
una part de temes ballables dedicats al 
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Igualada
Joan B. Culla inaugura la 
Universitat d'Estiu d'Igualada

Igualada
Dimecres, l'ambaixadora 
d'Indonèsia serà a Igualada

Hostalets de Pierola
Els petits empresaris, 
molestos amb l'ajuntament
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seu públic principal que és el ballador, 
i algunes peces de l’espectacle Marônia 
que conjuntament amb la companyia de 
circ Punt Mòc estan girant pels diferents 
teatres catalans. Els components de 
Bauma són Ivan Boada (concertina i dar-
buka) Llúcia Ventura (acordió diatònic i 
guitarra) Oscar Ruiz (flauta travessera, 
whistle,low whistle i bodhràn) Estíbaliz 
Bonastre (flauta travessera, flauta dolça, 
whistle i guitarra) Tatiana Bonastre (flau-
ta travessera) Gemma Olivé (mandolina, 
mandola, banjo i violí) col-labora ; Dani 
Guisado (cajón, darbuka, i percussions) 
i el tècnic de so ; David Peña.

Hi haurà servei gratuït d’autobús des de 
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
(cada 25 minuts aproximadament) i fins 
a 2/4 de 2 de la matinada per a aquells 
que no vulguin pujar al castell a peu. 
El preu de l’entrada és de 5 € i els me-
nors de 16 anys acompanyats d’adults 
no paguen.  Al castell hi haurà servei de 
menjars i begudes durant tota la nit. No 
hi falteu!

alguna versió d’altres autors. L’univers 
de Roger Mas es mou entre les seves dè-
ries i realitats, entre el camp i la ciutat, 
entre la passió per la vida i la llibertat de 
la no adscripció afectiva a res que el pu-

Miqui Giménez convida grans i petits a ballar i cantar



Publicitat  DIVENDRES
9 de juliol de 2010 09WWW.VEUANOIA.CAT

D E  L ’ A N O I A



IGUALADA / LA VEU

Dels 84 curtmetratges inscrits en aques-
ta novena edició del Festival Microcurt, 
la organització ha triat un total de 16 tre-
balls que seran projectats el dia 23 de ju-
liol, dia en què es donaran a conèixer els 
guanyadors de les diferents categories.
Els microcurts seleccionats per parti-
cipar al concurs, arriben de diferents 
punts de l’Estat i de Catalunya: Madrid, 
Santander, Alacant o Barcelona. 
En la categoria del “Premi Especial de 
l’Anoia” s’han inscrit tres microcurts que 
podran guanyar 300 euros i el trofeu 
acreditatiu. Són els següents:
Barrots, de Marc Farreras d’Igualada
Punto de no retorno, d’Albert Caballé 
d’Igualada
Nàufrag, de Bernat Enrich Miquel d’Igua-
lada
El mateix dia 23 de juliol, al parc de Va-
lldaura, també es projectaran els curt-
metratges realitzats dins la setmana de 
l’Audiovisual de l’Escola Gaspar Camps 
d’Igualada, així com els cinc treballs que 
es van presentar al III Concurs Microcurt 
Express, que va tenir lloc el passat dis-
sabte.
A continuació, passem la relació dels 16 
microcurts seleccionats per participar 
en la novena edició del Festival Micro-
curt d’Igualada:
Forguetina, de Juan Alberto de Burgos, 
de Madrid
¿Quién puede matar a un hombre? d’Enri-
que Piñuel Martón, de Madrid
El Finger, d’Alvaro Oliva de Santander

Barcelona-Venècia, de David Muñoz, de 
Barcelona
Nombres propios, de  Maria Pérez i Sabi-
na Urraca de Càceres
Tachaan, de Rafael Cano, de Madrid
¿Cómo termina Lost? de Luis Murillo de 
Madrid
Lost, d’Alberto Dorado, de Madrid
La Tormenta, de Camilo Villasmil de Bar-
celona
Luciérnaga, de Carlota Coronado de Ma-
drid
Mi abuela Maria, de David Valero Simón, 
d’Alacant
En el insomnio, de José Angel Alayón, de 
Santa Cruz de Tenerife
Burocracia, de Rosa Màrquez de Madrid
La piñata, de Manuel Arija de Madrid
Story of David Leonard Sutton, de Alfon-
so Diaz, de Madrid
Turno de noche, de Victor Palacio, de Ma-
drid

Projeccions i programa
Divendres 23 de juliol, a les 22,30 h
Lloc: Parc de Valldaura d’Igualada
Entrada lliure
Programa del Festival:
-Projecció de tots els curtmetratges par-
ticipants al Microcurt Express
-Projecció curtmetratges de l’Escola 
Gaspar Camps
-Projecció dels curtmetratges anoiencs 
presentats al concurs 
-Projecció 16 microcurts finalistes de la 
9ena Edició Festival Microcurt
-Lliurament de premis 

L’historiador Joan B. Culla va inaugurar 
la Universitat d’Estiu d’Igualada

La novena edició del Festival 
Microcurt ja té finalistes

Joan B. Culla i Antoni Dalmau, durant l’acte inaugural.
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L’historiador Joan B. Culla va inaugurar 
dimarts a la tarda la Universitat d’Estiu 
Ramon Llull d’Igualada, en un acte que 
va tenir lloc a la sala d’actes de l’Escola 
de Teneria de la ciutat, i que es va omplir 
de gom a gom.
El conegut historiador va parlar d’un 
tema de força actualitat: ‘‘Catalunya-
Espanya: dels equívocs de la Transició 
al naufragi del nou Estatut’. Tot i que 
sembla que la conferència inaugural 
fos feta a propòsit, el cert és que estava 
concertada i preparada de fa temps, la 
qual cosa va servir a Culla per fer broma 
només començar la seva intervenció. No 
es va estar de dir, però, que la polèmica 
sentència del Tribunal Constitucional és 
una “humiliació col.lectiva”.
L’historiador va fer un repàs de les rela-
cions entre Espanya i Catalunya al llarg 
dels anys, que va qualificar d’excepcio-
nals “perquè és dels pocs casos en què 
no coincideix el centre de gravetat po-
lític amb l’econòmic”. Així, segons va 
dir Culla, “s’ha creat un doble complex 

d’inferioritat: econòmic en el cas castellà 
i polític en el cas català”.
Amb el problema de la sentència al ca-
laix de l’actualitat, el que cal ara, segons 
Culla, és  “treballar de Catalunya endins, 
creant cohesió i sentiment de nació”.
La Universitat Catalana d’Estiu va co-
mençar ahir amb vuit cursos, dos menys 
del previst, ja que no hi havia prou ins-
crits. 

Dimarts, òpera
El proper dimarts 13 de juliol, i en el marc 
dels actes culturals de la Universitat
Ramon Llull d’Igualada, el claustre de 
l’Escola Pia acollirà l’adaptació de l’òpe-
ra Dialogues des Carmélites, de Francis 
Poulenc.
L’espectacle, que compta amb la col.la-
boració de l’associació Amics de l’Òpera 
d’Igualada, començarà a les 9 del vespre, 
amb entrada lliure i gratuïta.
Dialogues des Carmélites (Diàlegs de 
Carmelites) és una òpera en tres actes, 
composta per Francis Poulenc, basada 
en un text de Georges Bernanos, en 

francès.
Dialogues des Carmélites és basada en 
uns fets reals que tingueren lloc el juliol 
de 1794, en plena Revolució Francesa, 
dins el règim de terror liderat per Ro-
bespierre. El règim volia acabar amb els 
enemics de la República i certes formes 
de vida religiosa van patir aquestes ide-
es. Setze monges carmelites del mones-
tir de la Santíssima Encarnació, a la ciutat 
de Campiegne van ser guillotinades. Els 
fets van ser recollits a la novel·la L’última 
al patíbul el 1931 per l’escriptora alema-
nya Gertrude Von Le Fort.
L’origen del llibret es troba en el relat 
L’última del patíbul de Gertrud von Le 
Fort, inspirat en una història verídica 
d’un grup de carmelites guillotinades a 
la place du Trone, i anomenades les Car-
melites de Compiège .
L’òpera es va interpretar per primera ve-
gada en italià a L’Scala de Milà el 1957; 
l’estrena de la versió original francesa va 
tenir lloc aquest mateix any en el Théâ-
tre National de l’Opéra de París, actual-
ment, l’Opera National de Paris. 

El PP demana a l’Ajuntament que instal·li una 
pantalla gegant per veure la final del Mundial
IGUALADA / LA VEU

Joan Agramunt, regidor del Grup Mu-
nicipal del Partit Popular de Catalunya 
a l’Ajuntament d’Igualada, amb motiu 
de la final del Campionat del Món que 
jugarà la selecció de futbol d’Espanya el 
proper diumenge, ha reclamat al Govern 
Municipal la instal·lació d’una pantalla 
gran, a la via pública, en algun indret de 
la ciutat, per tal que qui ho desitgi pugui 

veure aquesta important fita futbolísti-
ca com és la final de la Copa del Món de 
futbol i amb Espanya com a gran prota-
gonista.
El regidor popular ha manifestat que 
“en la xarxa social del Faceebock ja hi 
ha prop de 200 igualadins i igualadines 
que han proposat aquesta possibilitat. 
Després d’assegurar-se un lloc a la final 
del proper diumenge, fem aquesta pro-

posta per tal que tothom que ho vulgui 
pugui fer costat a la selecció espanyola 
de futbol per què la gran majoria de 
ciutadans ens sentim tant catalans com 
espanyols”.
On sí que ja és segur que es veurà la fi-
nal del Mundial entre Espanya i Holanda 
serà a Vilanova del Camí, on l’Ajunta-
ment instal·larà una pantalla a l’edifici 
municipal de Can Papasseit.

L’associació de Micropobles de 
Catalunya es posiciona contra el 
Tribunal Constitucional
ANOIA / LA VEU DE L’ANOIA

La recent sentència del tribunal Cons-
titucional, que retalla diversos articles 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
està generant un seguit de reaccions en 
contra.
Acabem de rebre un comunicat oficial 
de l’Associació de Micropobles de Cata-
lunya que aplega gairebé un centenar 
de municipis petits de Catalunya.
“L’Associació de Micropobles de Catalu-
nya, vist que finalment el Tribunal Consti-
tucional espanyol ha dictat una sentència, 
obviant la voluntat sobirana del nostre 
poble i que aquesta malmet els interes-
sos de Catalunya i per tant també els de 

les persones que vivim en els Micropobles 
catalans, considera que és el moment en 
el que tot el país s’uneixi a l’entorn de les 
nostres institucions representatives i de 
govern. És per això doncs que volem fer 
pública la nostra disposició a fer costat al 
president del nostre país i a donar suport 
a aquelles accions unitàries que en els 
propers temps necessàriament s’hauran 
de produir, impulsades des d’entitats mu-
nicipalistes com la nostra, organitzacions 
polítiques i ciutadanes”.
L’associació de Micropobles va néixer a 
iniciativa de Toni Lloret, regidor d’Argen-
çola i amb el suport dels ajuntaments 
petits de l’Anoia. 



IGUALADA/ JAUME SINGLA

Coincidint amb la Fira de Setembre 
Igualada organitza cada any una marató 
de donacions de sang, amb l’objectiu de 
superar les 500 donacions en una sola 
jornada.
Les donacions es realitzen als consulto-
ris de La Mútua i les entitats igualadines 
preparen les seves activitats per a ani-
mar una jornada que té voluntat de ser 
festiva i solidària.
Per tal de preparar les activitats -cal te-
nir en compte que entrem en període 
de vacances- es varen reunir els orga-
nizadors amb els representants de les 
entitats, al Centre Cívic Centre on, en el 
transcurs d’una reunió distesa però de 
treball, cada entitat va formular les seves 
propostes i es va comprometre a portar 
els seus voluntaris.
Tot sembla indicar que la jornada tindrà 

un seguit d’activitats lúdiques reeixides i 
a més, Mútua Igualadina sortejarà entre 
els donants de sang un televisor pano-
ràmic i amb tdt, tal com va fer la darrera 
edició.
L’objectiu és superar les 500 donacions i 
captar els més joves perquè s’acostumin 
a fer donacions de sang. “A Igualada la 
gent és molt solidària, però ens farien 
falta voluntaris més joves. Donar sang 
és una activitat que no té contraindica-
cions i ajuda a les persones que, en un 
moment donat, poden necessitar una 
transfussió”.
Tot i que la sang es pot emmagatzemar, 
té una vida útil de pocs dies, per la qual 
cosa és convenient plantejar-se donar 
sang un parell de vegades cada any. O 
almenys una, coincidint amb la Marató 
de donacions de Sang d’Igualada, el 
proper mes de setembre.

L’ambaixadora d’Indonèsia, Awiyatwidi 
Adywoso, serà dimecres a Igualada 

Les entitats igualadines es 
reuneixen per preparar la 
Marató de donacions de sangNens a Jakarta, una de les fotografies de la mostra El somriure permanent 

Un moment de la reunió al Centre Cívic Centre
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L’ambaixadora d’Indonèsia a Espanya, 
Adiyatwidi Adiwoso Asmady, serà dime-
cres vinent a Igualada per a la inauguració 
de l’exposició fotogràfica El somriure per-
manent de Jaume Singla, que es farà a la 
Sala Municipal d’Exposicions de la plaça 
de la Creu d’Igualada.
Es tracta de la primera visita que fa l’am-
baixadora a Catalunya, tota vegada que 
fa poques setmanes que va presentar les 
cartes credencials al Rei d’Espanya. L’am-
baixadora serà rebuda per l’alcalde d’Igua-
lada, Jordi Aymamí i estarà a Igualada fins 
a l’endemà 15 de juliol.

Viatge de descoberta
El mes de novembre un grup de perio-
distes va visitar Jakarta, Jogjakarta i Bali 
durant deu dies, en un viatge de desco-
berta de les formes de vida, els costums i 
els monuments arqueològics d’Indonèsia. 

Fruit d’aquest viatge és la mostra fotoperi-
odística on, a més de les 80 fotografies de 
Jaume Singla, n’hi ha 16 més d’altres peri-
odistes de FEPET (Federació de Periodistes 
i Escriptors de Turisme) que també hi han 

aportat les seves obres. La inauguració de 
la mostra, tindrà lloc dimecres 14 de juliol 
a les 8 de la tarda, amb l’actuació prevista 
d’un grup de músics i ballarins balinesos. 
Estarà oberta fins al 1 d’agost.

Avui s’inaugura el nou pas sobre el riu Anoia 
que uneix Vilanova del Camí amb Montbui 

Els ciutadans tenen un nou pas per creuar el riu Anoia

VILANOVA DEL CAMÍ / JAUME SINGLA

A partir d’avui Vilanova del Camí i Igualada 
estan més unides encara, en inaugurar-se 
a les 11 del matí un nou pas de vianants 
per damunt del riu Anoia i completa la im-
portant remodelació que s’ha fet a banda 
i banda del riu Anoia en l’eix que uneix Vi-
lanova del Camí -primer municipi en reha-
bilitar el riu Anoia- Igualada, Òdena i Santa 
Margarida de Montbui. Aquest pont se 
suma al que ja existeix a Igualada. A l’acte 
hi assistiran, a banda de l’alcalde Joan Vich 
i del titular de Medi Ambient, Francesc Vie-
ra, el gerent de l’ACA, Adolf Martínez i Mer-
cè Sellés, cap del Gabinet del Director.

Inversió de l’ACA
La construcció d’aquest pas de vianants, 
que ha anat a càrrec de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, ha tingut un cost proper als 
162.000 euros i ha consistit en la construc-

ció d’una passera de formigó armat de 17 
metres de longitud i 3,5 metres d’amplada 
que permet el pas de l’aigua a través de 
quatre marcs de 3 x 0,40 metres, junta-
ment amb les corresponents rampes de 
connexió amb els camins existents. 

A més, també s’ha habilitat la protecció 
del marge dret del riu Anoia amb escullera 
en un tram de 85 metres, que enllaça els 
dos endegaments, el de la riera d’Òdena i 
el del riu Anoia. D’aquesta manera, es mi-
nimitza el risc en cas de riuades. 

Una batukada tanca la Setmana de 
la Joventut de Vilanova del Camí 

ÒDENA / LA VEU DE L’ANOIA

Aquest cap de setmana se celebrarà la 
Festa del carrer de la Guixera d’Òdena, in-
closa a la Festa dels colors.
Començarà a les 9 del vespre del dissabte 
10 de juliol amb els sopar a la fresca entre  
veïns.  A partir de 2/4 d’11 de la nit hi haurà 
el gran ball en directe amb “Axis Duet”. Hi 
pot assistir tothom.
Diumenge 11 de juliol a la 1 del migdia hi 
haurà vermut pels veïns. 
A les 7 de la tarda les tradicionals havane-
res amb el grup l’Espingari. També hi hau-
rà el rom cremat. Després hi haurà xocola-
tada per a tothom. En cas de pluja el ball i 
les havaneres es farien al Casal d’Avis.

Aquest cap de setmana, 
Festa Major del carrer de 
la Guixera d’Òdena 

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU 

La Setmana de la Joventut de Vilanova 
del Camí va tancar diumenge amb la ba-
tukada, un dels actes més participats de 
la festa d’enguany. Una original cercavila 
en la que hi van participar fins a set colles, 
va convidar als vilanovins a sortir al car-
rer i a prendre part de la festa. Més d’un 
centenar de persones va seguir la cerca-
vila que va sortir des de l’Espai Jove i va 
acabar a la plaça de Can Papasseit, però 
van ser moltes més les que van participar 
sortint a les finestres i els balcons. 
L’èxit de la iniciativa, que és repetirà l’any 
vinent, la tenen, segons explica la regi-
dora d’Educació, Joventut i Solidaritat, 

Vanesa González, “les colles que hi van 
participar i que van aconseguir implicar 
també al públic”. González ha volgut 
reconèixer el treball desinteressat de la 
majoria dels grups com els locals: mol-
taXamba Camp del Rei i els Gegants de 
Vilanova, que van demostrar una vegada 
més el seu bon saber fer. També van par-
ticipar a la batukada les colles comarcals 
dels Trabucaires d’Igualada, els Falcons 
de Piera i la Muntanya Blava, la colla de 
geganters i tabals de Castellolí. La cerca-
vila va comptar també amb l’animació 
del grup Escarabelos, amb l’home bala i 
dos clowns molt especials i els ritmes de 
la banda Ektomba.

A N U N C I

D'acord amb allò que estableix l’article 48 del Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'exposa al públic per 
període d'UN MES el següent expedient d'obres en sòl no 
urbanitzable:

A instància del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la 
construcció d’un Centre de telecomunicacions al paratge de 
Can Jané, al polígon 13, parcel·la 72, del terme municipal 
de Piera (exp. núm. 60/2010).

Durant aquest període d'UN MES poden fer-se, davant 
l'Ajuntament, les al·legacions que hom consideri conve-
nients.

Piera, 1 de juliol de 2010

L'Alcalde,

Jordi Madrid i Roca



IGUALADA / JAUME SINGLA

Hi havia expectació per escoltar les can-
çons de Llorenç Tusal, diumenge al teatre 
de l’Aurora i l’autor no va defraudar gens 
ni mica.
Llorenç va demostrar un excel·lent do-
mini de les taules i dels diversos gèneres 
musicals que va practicar. Des de la cançó 
melòdica i romàntica dels seixantes fins 
al rock llatí, passant per l’estil personal de 
Joaquin Sabina i acabant amb el flamenc 
del “minero” d’Antonio Molina, peça de la 
qual en Llorenç en fa una versió molt per-
sonal i divertida.
En Llorenç va saber envoltar-se d’un excel-
lent grup de músics, de l’entorn d’Akord’s 
que no únicament l’acompanyaven, sinó 
que en feien un interessant complement. 
El públic de l’Aurora va gaudir d’una tar-
da de música divertida, sensible i sense 

complexos, demostrant la variada perso-
nalitat de Llorenç Tusal. 
El disc d’en Llorenç és Cançons amb His-
tòries que podeu trobar a Akord’s -carrer 
santa Caterina-... i a les gasolineres.

CARME/ LA VEU DE L’ANOIA

Diumenge a les 6 de la tarda, a la pista 
de Carme, tindrà lloc la Trobada d’Es-
barts Infantils amb els grups Esbart 
Dansot de Capellades, Bitrac Dansa 
d’Igualada i l’Esbart Dansaire de Sant 
Martí, de Carme.
Es tracta de tres dels millors Esbarts 

Infantils de la comarca que ens donen 
diumenge l’oportunitat de copsar el 
seu excel·lent nivell interpretatiu en 
una trobada organitzada per l’Esbart 
Danssaire Sant Martí, l’ajuntament de 
Carme i que té el suport del Consell Co-
marcal de l’Anoia i del Cenrte de Cultura 
Popular de la Generalitat de Catalunya. 

50 petits empresaris dels Hostalets, molestos 
per la política de contractació de l’Ajuntament

Excel·lent recital de Llorenç Tusal 
al teatre de l’Aurora

Un moment de la trobada dels empresaris amb Convergència i Unió

Llorenç amb el grup de músics

Diumenge, Trobada d’Esbarts 
Infantils a Carme 
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HOSTALETS DE PIEROLA / J.SINGLA

Una cinquantena de petits empresaris 
dels Hostalets de Pierola, es varen reunir 
divendres en un dinar de treball a Ca la 
Goretti amb el regidor de CiU a l’ajunta-
ment dels Hostalets, Jaume Trias, i amb 
la diputada de CiU a Les Corts de Madrid 
i membre de la comissió d’Indústria de 
la Cambra, Imma Riera.
Els empresaris es mostren molestos amb 
la política de contractació d’obres que 
duu a terme l’ajuntament ja que segons 
explicaven tant al representant munici-
pal com a la diputada, “els 4.862.000 eu-
ros en obres que ha adjudicat l’ajunta-
ment, han anat íntegrament a empreses 
de fora dels Hostalets, quan a nosaltres 
ens fa molta falta la feina”.
Al mateix temps els empresaris reclamen 
a l’alcalde que es compleixin els acords 
signats pels sis membres de l’equip de 
govern “de construir habitatge per a jo-
ves en règim de lloguer com a mesura 
anticrisi”, mostrant la seva disconformi-
tat amb la forma de portar el afers del 
govern de l’alcalde, el republicà Jordi 
Calpe.

Tard i malament
La diputada Imma Riera va encoratjar els 
empresaris a seguir lluitant en la supe-
ració de la crisi. “Us necessitem perquè 
sou els que impulseu el país endavant” 
Riera va explicar que les propostes que 
fa CiU a Las Cortes “necessiten de la vos-
tra complicitat i la vostra col·laboració 
perquè van en el camí de la millora de 
la competitivitat de les petites i mitjanes 
empreses que són les majoritàries de 
Catalunya”.
Segons Imma Riera el govern de Zapa-
tero “ha passat dos anys sense fer res, 
negant la crisi i aplicant mesures que no 

anaven en la direcció adequada. Quan 
ha començat a aplicar mesures en la di-
recció correcta, ja era tard i s’ha fet mala-
ment perquè ara són més costoses”.

Eleccions a la primavera?
Durant el debat Imma Riera va justificar 
l’abstenció del grup parlamentari de CiU 
que va permetre l’aprovació del decret 
de mesures econòmiques “sense la nos-
tra abstenció, que no ens feia cap grà-
cia, no s’haurien pogut aplicar mesures 
que eren urgents i s’hauria provocat un 
coŀlapse total de l’economia espanyola. 
Però no li hem donat cap xec en blanc al 
govern i això ho hem dit clarament.”
Imma Riera va fer un pas més en anun-
ciar que “no volem aprovar els pressu-
postos de l’Estat i si no es produeix un 
canvi d’actitud en el govern respecte de 
Catalunya, forçarem la seva caiguda i la 
convocatòria d’eleccions generals. Unes 
eleccions que arribaran amb un canvi a 
la Generalitat que ens ha de permetre 
fer valdre la força de Catalunya a la vida 
parlamentària espanyola”.

Imma Riera va lamentar el paper que fan 
els 25 diputats catalans del PSC “que no 
actuen en benefici de Catalunya sinó a 
les ordres del PSOE. Fem més pel país 
nosaltres amb 10 diputats només que 
el PSC amb vint-i-cinc, perquè nosaltres 
només pensem en Catalunya i ells tenen 
altres interessos” .
Entre els culpables de la crisi, Imma Rie-
ra va senyalar les entitats financeres “que 
han deixat de donar crèdits a les petites 
empreses, malgrat que l’Estat els va do-
nar fons per sanejar el sistema financer. 
Zapatero hauria d’obligar als bancs a do-
nar crèdits a les empreses productives”.
Tant la diputada catalana com el regidor 
Jaume Trias varen participar en el debat 
obert amb els empresaris dels Hostalets 
que expressaven la mena de problemes 
amb que es troben “collats per tot arreu 
i amb l’ajuntament que ens dóna l’es-
quena” . 
Després de la trobada, Imma Riera ens 
va concedir una entrevista que us oferi-
rem la propera setmana.

Llorenç interpretant Sabina

IGUALADA / LA VEU DE L’ANOIA

Al carrer Santa Caterina 49 s’acaba d’inau-
gurar una agència de viatges diferent. Es 
tracta d’Ulisses viatges.
Els seus responsables són l’Eloi Puig i Jo-
sep Maria Penalba -que també gestionen 
la cafeteria Ulisses- i ens diuen que “nosal-
tres tenim els mateixos serveis de totes les 
agències de viatges, però també podem 
dissenyar viatges a mida de les necessitats 
del client. Sobretot quan es tracta de viat-
ges low cost. Gestionem tota la documen-
tació necessària, enllaços, permisos o fins i 
tot guies locals” .

Ulisses viatges, una agència diferent  

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

B - 2 Places 
    - 2340 KG
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Inusual compareixença 
de la majoria de partits 
polítics a Igualada per 
rebutjar la sentència 
del TC i demanar anar a 
la manifestació

Tots els partits, menys el PP, conviden 
a participar a la manifestació de demà
Autocars • Òmnium Cultural, ERC i CiU organitzen autobusos per desplaçar-se a la manifestació

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
En una inusual trobada, la majoria de 
partits polítics d’Igualada han coincidit 
a denunciar la polèmica sentència del 
Tribunal Constitucional (TC) en relació a 
l’Estatut, alhora que conviden a partici-
par a la manifestació de demà dissabte 
a Barcelona.
Dimecres, portaveus d’ICV-EUiA, CiU, 
ERC i el PSC van comparèixer junts a la 
sala de socis de l’Ateneu Igualadí per ex-
posar el seu punt de vista unitari sobre 
la sentència. No ho va fer el PP, malgrat 
ser-hi convidat. De la trobada no en va 
sortir cap manifest conjunt, però sí el 
clam unànime de rebuig a la sentència 
del TC, a reclamar el dret del poble ca-
talà a sentir-se com a Nació, i a convi-
dar amb energia igualadins i anoiencs 
a participar a la manifestació de demà 
a Barcelona. Institucions com Òmnium 
Cultural, i partits com ERC o CiU, han or-
ganitzat autocars per facilitar l’accés a la 
capital catalana.

Jorbi Riba (PSC): “Sentim un rebuig 
frontal i manifest a la sentència”
Jordi Riba, portaveu del PSC, va indicar 
que “sentim un rebuig frontal i manifest 
a la sentència del TC. Representa una 
ofensa i una contradicció a la voluntat 
popular expressada en el referèndum. 
Ens trobem que 10 persones han inter-
pretat la voluntat del poble, del Parla-
ment i del Congrés de Diputats”. El por-
taveu socialista va afegir que “nosaltres 
acatem la sentència, però també és cert 
que és un trencament del pacte consti-
tucional que es va produir. És un fet im-
portant en la nostra història, i demanem 
als ciutadans que secundin àmpliament 
la convocatòria de la manifestació, més 
enllà de polèmiques sobre senyeres o 
pancartes”.

Joan Torras (ERC): “Hauríem de 
preguntar-nos si ens interessa un 
Estat així”
El portaveu dels republicans, Joan Tor-
ras, indicava que “ens ha estat fàcil po-
sar-nos d’acord per fer aquesta trobada. 

Montserrat Mateu, Joan Torras, Jordi Riba i Marc Castells, en la roda de premsa unitària de tots els grups polìtics d’Igualada.

Política  
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Igualada
CiU vol responsabilitats 
polítiques pel POUM

Jorba
Nadal assisteix a la inauguració del 
carril bici a l'antiga N-II

Argençola
Plega del govern el regidor 
d'ICV Toni Lloret
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Oberta la sol·licitud 
de nous fons FEDER 
per als Ajuntaments 
de la demarcació de 
Barcelona

BARCELONA / LA VEU

Fins al 31 d’agost els ens locals de la 
província podran presentar els seus pro-
jectes a la 2a. convocatòria de l’Eix 1 del 
FEDER Catalunya 2007- 2013, segons va 
anunciar dilluns passat, l’alcalde mont-
buienc i diputat de Desenvolupament 
Econòmic, Teo Romero, i el secretari ge-
neral del departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Gene-
ralitat, Jaume Oliveras.
La Diputació cofinançarà els projectes 
seleccionats en un 25% que se sumarà 
al 50% que cobreix el fons FEDER, que 
cogestionen la Corporació i el departa-
ment de Governació i Administracions 
Públiques, suposant per als beneficiaris 
un cofinançament total del 75%. En to-
tal seran 15 milions d’euros destinats a 
projectes de l’àmbit del desenvolupa-
ment de l’economia del coneixement, la 
innovació i la competitivitat empresarial 
a la província de Barcelona.
El secretari general del departament de 
Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, Jaume 
Oliveras, ha destacat que l’avançament 
d’aquesta 2a convocatòria «permet una 
millor planificació dels ens locals». A 
més ha explicat que la cogestió entre 
administracions «permet que els ens 
locals presentin millors projectes per la 
societat».
Per la seva banda, el diputat de De-
senvolupament Econòmic i alcalde de 
Montbui Teo Romero, ha remarcat els 
resultats de la primera convocatòria, 
que es va resoldre el mes de gener amb 
«l’aprovació de 24 projectes que quan 
es finalitzin permetran allotjar més de 
400 noves empreses en els propers 5 
anys, crear més de 1.500 llocs de treball 
i beneficiar més de 2.000 empreses per 
actuacions de millora en els polígons 
d’activitat econòmica on s’ubiquen.»
Romero recorda que existeixen tres ele-
ments d’aquestes convocatòries que fa-
ciliten la presentació de millors candida-
tures: «l’existència d’un cofinançament 
addicional del 25% per part de la Dipu-
tació; la creació d’una Oficina Tècnica de 
Suport al FEDER; i la simplificació admi-
nistrativa que comporta la col·laboració 
entre Diputació i Generalitat». 

Estem on som en defensa de la nostra 
nació. Allò que ens uneix és el rebuig 
clar a un tribunal que té molt poc de 
constitucional, perquè fins i tot la majo-
ria dels seus membres estan caducats”.
Torras s’expressava avisant que “això us 
ho diu un que va votar que no a aquest 
Estatut, però és que ara algú de fora ens 
diu que no li agraden les regles de joc 
que hem decidit els catalans. Hauríem 
de preguntar si ens interessa un Es-
tat així. Si aquest Estatut no hi cap a la 
Constitució... doncs una de dues. O es 
reforma la Constitució, llavors ja sabem 
quin és el camí. Som una Nació, nosal-
tres decidim”.

Marc Castells (CiU): “La sentència pot 
ser l’espoleta per activar més coses”
El portaveu de Convergència i Unió, 
Marc Castells, en una línia molt similar, 
creu que “malgrat que el Tribunal sigui 
legal, el que està clar és que no és legí-
tim. La manifestació de demà és clau i 
per això demanem a la població que es 
manifesti”. En un to positiu, pensa que 
“Catalunya té un bon futur per davant si 
treballem plegats. De fet, aquesta sen-
tència pot ser com l’espoleta que activi 
coses molt interessants”.

Montserrat Mateu (ICV): 
“La manifestació ha de ser ferma, 
unitària i massiva”
Montserrat Mateu (ICV-EUiA) explicava 
que la manifestació “ha de ser una res-
posta ferma, massiva i unitària. El més 
important, per damunt de tot, és que 
hi siguem”. Per la portaveu ecosocialis-
ta “les institucions i la democràcia han 
quedat greument afectades”, i es pre-
gunta “què ha de fer ara la Generalitat, 
creure’s al seu poble, o a un tribunal?”.

Autocars a Barcelona
La manifestació tindra lloc demà a les 
6 de la tarda, començant a la cruïlla del 
passeig de Gràcia amb l’avinguda Dia-
gonal, i acabant a la plaça Tetuan, i anirà 
encapçalada per la pancarta “Som una 
nació. Nosaltres decidim”, per diverses 
personalitats de la societat civil i de les 

principals organitzacions socials, políti-
ques i culturals del país.
La Federació Comarcal d’ERC a l’Anoia, 
organitza un autocar. La sortida serà a 
les 4 de la tarda de l’Estació d’Autobu-
sos d’Igualada, i la tornada, en finalitzar 
la manifestació. Assenyalar també que 
per tal d’ajudar a sufragar-ne les des-
peses, el viatge tindrà un cost simbòlic 
de 3€.
Les places d’inscripció són limitades 
i, per tant, podeu realitzar les vos-
tres reserves per correu electrònic 
a anoia@esquerra.org, o bé als te-
lèfons 93.805.00.18 / 653.901.395 / 
686.815.714, tot indicant-ne el nom i 
un telèfon de contacte.
La delegació anoienca d’Òmnium Cul-
tural també organitza autobusos. Sorti-
ran puntualment a 2/4 de 4 de la tarda 
des de l’estació d’autobusos d’Iguala-
da. Per reservar-hi plaça, cal trucar al 
650.878.830 (Núria) o bé a enviar un 
correu electrònic a igualada@omnium.
cat. El preu de la sortida és gratuït per 
als socis d’Òmnium i té un cost simbòlic 
de 5 euros per als no socis. 
CiU també organitza un autocar per a 
militants i simpatitzants, tot i que no ha 
facilitat més informació a la premsa.



IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El grup municipal de Convergència i Unió 
(CiU) a Igualada ha demanat aquesta set-
mana “responsabilitats polítiques” al go-
vern de la ciutat per tot l’afer del POUM, 
especialment després de la presentació, 
fa uns dies, d’un informe encarregat per 
l’Associació de Propietaris afectats pel nou 
Pla General en el qual es demostrava que 
estava mal fet. 
El cap de CiU a Igualada, Marc Castells, 
exposava en roda de premsa que “la part 
econòmica d’un POUM d’una capital de 
comarca no pot estar feta d’aquesta ma-
nera. Ningú no n’ha fet autocrítica, i és 
més, l’alcalde diu que pensa recuperar-lo 
si els socialistes guanyen les eleccions. És 
d’obligat compliment que el govern de la 
ciutat rebati aquest informe de l’associa-
ció, que ha costat molts diners”. 

POUM ideològicament dirigit
Per a Castells  “si l’alcalde diu que l’informe 
que han fet els propietaris és sòlid, raó de 
més per a que el rebati. És molt fort que 
l’esmentat informe tregui la conclusió de 
que hi ha un decalatge de 27.000 milions 
de les antigues pessetes, només al barri 
de les adoberies. Esperàvem que, davant 
aquest resultat, hi hagués un exercici d’au-
tocrítica, i no s’ha fet”. El cap de CiU i pro-
bable alcaldable de la coalició a les prope-
res eleccions municipals va afegir que “és 
un POUM mal fet, ideològicament dirigit, i 
és per això que demanem responsabilitats 
polítiques”. 

CiU demana responsabilitats polítiques pel nyap del POUM

Alcaldes de la comarca i el president del Consell Comarcal, amb el pare abat de Montserrat.

Montserrat va acollir el Consell d’Alcaldes de l’Anoia
MONTSERRAT / LA VEU 

El Consell d’Alcaldes, que va tenir lloc 
dimecres passat amb la presència 
d’una vintena  d’alcaldes i regidors, va 
celebrar-se de manera extraordinà-
ria a Montserrat. Amb això  el Consell 
Comarcal volia “reivindicar” la part de 
muntanya que pertany a l’Anoia, con-
cretament al municipi del Bruc, que és 
de gairebé el 25%.
La jornada va tenir un caire de treball i 
cultural. Així, tots els assistents van tro-
bar-se a les 10 del matí a Monistrol de 
Montserrat des d’on, acompanyats per 
Josep Sinca, director general de la Fun-
dació Abadia de Montserrat,  van agafar 
el cremallera que els va portar fins al 
Monestir. 
El temes tractats van ser el Pla Especi-
al d’Incendis Forestals que va comptar 
amb la presència de Carles Llussà, direc-

Jordi Pont i Marc Castells, en roda de premsa, dimecres a la tarda.
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tor del Serveis Territorials de la Catalu-
nya Central, el Pla nacional d’impuls de 
la seguretat TIC a càrrec de Jordi Batlle, 
responsable de ciutadania i administra-
ció local del CESICAT, la compra agrega-
da d’electricitat a través del Consorci de 
Desenvolupament Local de l’Agència 
Catalana de Municipis que va ser co-
mentat per Anna Mochales, cap dels 
serveis jurídics de l’ACM i va tancar la 
sessió, el director general de Carreteres, 
Jordi Follia, que va explicar l’estat de les 
infraestructures viàries a la comarca.
Seguidament els representants ano-
iencs van ser rebuts pel Pare Abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler, que va 
els donar la benvinguda a l’Abadia i va 
felicitar a l’ens anoienc per la iniciativa 
de realitzar el consell d’alcaldes a Mont-
serrat.
També es va aprofitar la visita per sig-

nar el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de l’Anoia i la Funda-
ció Abadia de Montserrat, 2025.  El con-

veni té per finalitat ajudar a l’Abadia a 
mantenir, promocionar i fomentar tots 
aquells valors més propis del Monestir 

i del Santuari, com són ara els socials, 
culturals i els ecològics en benefici de 
les persones o entitats. 

Castells troba “molt 
injust” que un conjunt 
de ciutadans “hagi 
hagut de gastar-se un 
bon grapat de diners 
per defensar-se del seu 
propi Ajuntament”

El grup municipal de CiU troba “molt injust” 
que un conjunt de ciutadans “hagi hagut 
de gastar-se un bon grapat de diners per 
defensar-se del seu propi Ajuntament”.
El responsable d’Urbanisme de CiU a Igua-
lada, Jordi Pont, va ser molt didàctic per 
explicar el nyap del POUM. “Els tècnics han 
fet bé la seva feina, però es nota molt que 
hi ha una direcció política. S’han respectat 
les alçades permeses, però el com ha de 
ser la ciutat, és cosa dels polítics. És la part 
subjectiva del Pla, que la mana qui l’encar-
rega. Només en el barri de les Adoberies 
hi ha un dèficit de 27.000 milions de les 

antigues pessetes. No vull ni imaginar-me 
quina xifra sortiria si això ho extrapolem a 
tota la ciutat. El POUM ha estat ideològi-
cament dirigit perquè doni aquest resultat 
tan escandalós”. 
Pont va posar com exemple que la llei 
marca un 40% d’edifici protegit en qualse-
vol nova iniciativa immobiliària, però “en 
el cas d’aquest POUM és del 50%. Si la ciu-
tat vol aquest model, seria correcte. Però 
no ha estat així, perquè no s’ha buscat mai 
el  consens. És més, hi ha aŀlegacions, com 
del col·legi d’Enginyers o la Cambra de Co-
merç, que demanaven de no renunciar al 

sòl industrial a Igualada, com passa amb 
aquest POUM, que és el certificat de de-
funció de la Igualada industrial”.
Marc Castells va voler afegir que “ara ma-
teix existeix un clima d’inseguretat en 
molts propietaris de la ciutat. S’ha tirat 
enrere el POUM,  quelcom que és comple-
tament inaudit en una capital de comarca 
d’aquest país. Hi ha gent que és propie-
tària d’una casa, o d’una nau, en aquesta 
ciutat, i un dia es va trobar amb què algú li  
havia traçat una ratlla per sobre de la seva 
propietat, fent-hi passar un carrer o po-
sant-hi una plaça. És una situació realment 

preocupant per a tota aquesta gent, que 
necessita respostes i seguretat”.

El parc d’innovació Igualada-Jorba
Castells també va ser molt crític arran 
d’unes declaracions d’Aymamí publicades 
a La Veu en les quals afirmava que la parà-
lisi del POUM perjudicava algunes iniciati-
ves, com el parc d’Innovació Empresarial 
Igualada-Jorba. “Això és completament 
fals. Si hi ha la voluntat de la Generalitat 
i l’Ajuntament d’Igualada, el parc d’Inno-
vació es tirarà endavant. És més, un dels 
membres de la Comissió d’Urbanisme de 
la Catalunya Central és Antoni Pàmies, 
regidor d’Urbanisme d’Igualada. Més fàcil 
que ho  tenim, impossible”.
El cap de CiU va voler anar més enllà i va 
avançar que “si a les properes eleccions 
autonòmiques hi ha un canvi de govern, 
insistirem al nou conseller que aquest és 
un projecte prioritari. Amb tot, si ara ma-
teix l’alcalde vol fer una modificació pun-
tual del Pla General que encara és en vigor, 
a nosaltres ens tindrà al seu costat”.
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JORBA / LA VEU

El conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, va visitar di-
marts a la tarda la remodelació de l’antiga 
N-II entre Jorba i Santa Maria del Camí. Les 
obres han consistit a adaptar la carretera 
a vianants, ciclistes, cotxes i maquinària 
agrícola, segons ha explicat Nadal. Aques-
ta és una prova pilot que s’emmarca dins 
un conveni signat amb el Ministeri de 
Foment que traspassa al departament 
de Política Territorial i Obres Públiques 71 
quilòmetres de diversos trams de l’antiga 
N-II, arran de l’entrada en servei de l’au-
tovia A-2. A més, aquestes obres serviran 
per arreglar una xarxa secundària que ‘és 
vital per a la comunicació entre nuclis’, ha 
expressat Nadal.
L’actuació ha abastat un tram d’11,3 quilò-
metres i ha comptat amb una inversió de 
3,1 milions d’euros. Les obres han permès 
adaptar la via a un trànsit que ara és de 
tipus més local i menys intens i donar-li 
nous usos amb la construcció d’un carril 
separat per a ciclistes i vianants. 
El DPTOP i el Ministeri de Foment van sig-
nar la tardor del 2007 un conveni pel qual 
el Ministeri traspassava al Departament 71 

El conseller Nadal assisteix a l’obertura 
del carril bici a l’antiga N-II a Jorba

quilòmetres en diversos trams de l’antiga 
N-II que, arran de l’entrada en servei de 
l’autovia A-2, han perdut la seva funcio-
nalitat. 
Segons Nadal, a mesura que el Ministeri 
vagi traspassant les antigues carreteres 
‘que ells ja no cuiden’, la Generalitat ‘tindrà 
cura d’una xarxa secundària’ que és ‘vital’ 
per a la ‘comunicació entre els nuclis’. Na-
dal apunta que des del Govern es vol re-
cuperar i donar un nou paper a aquestes 
carreteres. 
Una de les actuacions més singulars de 

l’obra se situa a l’altura del pont del Ganxo, 
a uns 1,5 quilòmetres abans del nucli urbà 
de Jorba. A aquest pont, que té 7 metres 
d’amplada i 96 de longitud, s’hi ha ados-
sat una estructura metàl·lica en voladís. 
D’aquesta manera s’ha guanyat l’espai 
necessari per al pas del carril bici i s’ha res-
pectat el pont, amb voltes de pedra. 
La via compta amb dues àrees d’aturada 
i de descans, una en cada extrem del nou 
carril bici. En aquests espais s’ha instal·lat 
el mobiliari urbà corresponent i s’han 
plantat arbres. 

El conseller Nadal, amb els alcaldes de Veciana i Jorba.
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La Diputació de BCN 
lliura a Veciana el 
projecte del nou 
Ajuntament
VECIANA / LA VEU

La Diputació de Barcelona, a través de la 
seva Àrea d’Infraestructures, ha lliurat a 
l’ajuntament de Veciana, el projecte exe-
cutiu per a la construcció del nou edifici 
de la casa consistorial d’aquest munici-
pi. El cost previst és de gairebé 400.000 
euros, i els terminis d’execució de l’obra, 
de 10 mesos.
La nova casa consistorial serà un edifici 
funcional i versàtil que permetrà millo-
rar el servei a la ciutadania i facilitarà la 
realització de tot tipus d’actes cívics a la 
sala de plens: conferències, cursos, ex-
posicions, projeccions... fins i tot fora de 
l’horari d’obertura de l’equipament.
L’edifici, de planta baixa i dues plantes 
pis, estarà ubicat al carrer Afores, des 
d’on s’accedirà a l’oficina d’atenció ciu-
tadana. Disposarà també d’un accés 
complementari i independent a la sala 
de plens, en planta segona, des de l’ac-
tual plaça de l’Ajuntament. Serà un edi-
fici totalment accessible, tant per la seva 
ubicació com per la seva configuració 
interna.
El nou equipament tindrà les façanes de 
pedra i quedarà plenament integrat al 
nucli antic del poble. L’actuació intervé 
també en l’actual mur de contenció de 
la placeta del carrer Afores, integrant-lo 
parcialment com a balcó de la casa con-
sistorial.  Serà un equipament energèti-
cament molt eficient, que aconseguirà 
reduir el consum energètic en un 62% 
respecte el d’un edifici estàndard. El seu 
consum anual s’estima equivalent al de 
només 8 llums de carrer, i la reducció 
d’emissions de CO2 associada a l’edifici 
és de 5 tones/any de CO2, equivalent a 
la combustió anual de tres automòbils.

Montserrat Mateu serà 
l’alcaldable d’ICV-EUiA 
a Igualada

IGUALADA / LA VEU

En assemblea, el grup d’ICV-EUiA a Igua-
lada, ha aprovat per unanimitat que si-
gui Montserrat Mateu qui encapçali la 
seva llista a les properes eleccions mu-
nicipals.
Després de prendre la decisió de con-
córrer a les properes eleccions en so-
litari, ICV ha vist necessari començar a 
treballar ja en el seu nou projecte i per 
això ha anomenat a qui serà la seva cap 
de llista. Amb l’elecció de la Montserrat 
Mateu ICV aposta per l’experiència i la 
continuïtat d’un projecte de ciutat. El 
bagatge de la candidata i el seu perfil de 
dóna, mare, treballadora i compromesa 
amb la seva ciutat, fan de la Montserrat 
Mateu el perfil de candidata més fidel a 
la ideologia de l’esquerra verda.
La gran vinculació de Mateu al partit i la 
seva implicació en el projecte de l’Anoia 
i de Barcelona, fan de la candidata la mi-
llor opció pel projecte d’ICV-EUiA a Igua-
lada. Després de 12 anys com a regidora 
a l’Ajuntament d’Igualada, Montserrat 
Mateu identifica el nou projecte d’auto-
nomia i experiència de la nova candida-
tura en solitari del partit.  
Per la seva part, Montserrat Mateu, agra-
ïa el suport dels seus companys de partit 
i afegia que “no ha estat una decisió fàcil, 
l’activitat política suposa un sacrifici de 
la vida personal”.

ARGENÇOLA / JORDI PUIGGRÒS

El regidor d’ICV a Argençola, Toni Lloret, 
ha abandonat fa pocs dies el govern del 
municipi per la polèmica de la pretesa 
construcció d’un abocador en el seu ter-
me. La renúncia al govern arriba pocs dies 
després que s’aprovés al Consell Comarcal 
una moció d’ICV per demanar a l’Ajunta-
ment d’Argençola que ajorni qualsevol 
decisió sobre l’abocador .
En una carta adreçada als veïns -un d’ells 
l’ha feta arribar a La Veu- Lloret afirma que 
és “imprescindible” que els ciutadans ex-
pressin la seva opinió en un referèndum, 
que, en principi, s’havia de fer a Argençola 
amb el compromís de l’alcalde, Ramon 
Cortès (ERC), d’acceptar els resultats. “Dos 
dies més tard, però, se’n desdeia i amb ex-
cuses puerils, negava tot el que davant de 
tothom havia acceptat”, diu Lloret en una 
carta titulada “per què dimiteixo”. El regi-
dor d’Argençola recorda que ERC, el partit 
de l’alcalde, es va presentar a les eleccions 
assegurant que no hi hauria abocador.
Toni Lloret exposa que des de fa uns dies 
els regidors d’ERC i el de CiU -Salvador En-

El regidor d’ICV Toni Lloret abandona el 
govern d’Argençola pel tema de l’abocador

rich- formen una nova majoria de govern 
“i visiten determinades cases per a, amb 
l’alcalde al capdavant, captar adeptes a 
favor de l’abocador”.

No dimitirà com a regidor
Per al regidor dimissionari Argençola “ha 
fet el ridícul unes quantes vegades davant 
tota la comarca”, la qual cosa produeix 
“vergonya” . Toni Lloret avança que dimi-
tirà dels seus càrrecs en el ple del proper 
28 de juliol, però que no dimitirà com a 
regidor, fonamentalment perquè “no vo-
lem ser responsables de la falta greu de 
respecte que suposa no deixar participar, 
de forma sèria, rigorosa i lliure el poble 
en una decisió transcendental pel futur”. 
Finalment, considera que l’alcalde “hauria 
de dimitir” perquè “no ha estat a l’alçada”.

El tema de l’abocador, al Consell
D’altra banda, el ple del Consell Comarcal 
va aprovar una moció d’ICV per demanar a 
l’Ajuntament d’Argençola que ajorni pren-
dre cap decisió en relació a la instal·lació 
d’un abocador a l’indret d’Albarells. 

L’argumentari que sustenta aquesta peti-
ció ve marcat fonamentalment per la ne-
cessitat d’aconseguir un consens suficient 
ja que la implantació d’un equipament 
d’aquestes característiques afectarà a més 
d’una població.
Des d’Iniciativa Anoia creuen que “un abo-
cador a la comarca de l’Anoia només pot 
tenir sentit si hi ha un ampli consens sobre 
la seva ubicació i les seves característiques 
i sobretot s’ha de valorar la seva aportació 
quant a solucionar les necessitats de la 
comarca en matèria de gestió de residus 
urbans”, i afegeixen que “és necessari tren-
car  la forma d’actuar a través de la qual 
una empresa fa una proposta a un muni-
cipi petit amb la promesa d’una quantitat 
econòmica i sense tenir en compte els 
municipis veïns ni les necessitats reals de 
la població”. En la moció també es dema-
na que el Consell reprengui les tasques 
d’elaboració del Pla d’Acció Comarcal de 
Residus Municipals, l’esborrany del qual va 
ser lliurat per l’Agencia de Residus de Cata-
lunya l’any 2006. Ha de ser en aquest marc 
on s’han d’encabir els equipaments.

El Parlament aprovarà 
l’Àmbit del Penedès el 
proper dimecres

IGUALADA / LA VEU

El Parlament de Catalunya aprovarà, 
amb tota probabilitat per unanimitat, 
l’Àmbit del Penedès el proper dimecres 
14 de juliol, tal i com va avançar La Veu la 
setmana passada. L’aprovació de l’Àmbit 
de Planificació suposarà la creació d’una 
nova eina per a la Generalitat per ges-
tionar el territori nacional, que inclourà 
les comarques de l’Alt i Baix Penedès, 
el Garraf, i tots els municipis de l’Anoia 
excepte els del nord, que continuaran 
adscrits a la Catalunya Central.

L’Ajuntament dels 
Hostalets signa un 
acord amb Montserrat

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’alcalde dels Hostalets, Jordi Calpe, i 
Josep Sinca, director general de la Fun-
dació Abadia de Montserrat, van signar 
dilluns 28 de juny un conveni de col-
laboració pels exercicis 2010 i 2011. 
En virtut d’aquest, s’estableix l’aportació 
de 300 € anuals a la Fundació, en con-
cepte d’ajuda econòmica per a la realit-
zació d’inversions en obres de millora i 
rehabilitació dels edificis del conjunt 
històric, o l’ampliació i informatització 
de la Biblioteca del Monestir.

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

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.
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La UEA i la Caixa promouran a les empreses 
contractar persones en risc d’exclusió

  

La Caixa va presentar a Igualada els seus programes d’inserció laboral.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
L’Obra Social ”la Caixa” i la Unió Empre-
sarial de l’Anoia (UEA) han organitzat 
una jornada de responsabilitat social 
empresarial en el marc del programa In-
corpora de l’entitat financera.  L’acte ha 
comptat amb la participació del presi-
dent de la UEA, Ramon Felip; el director 
d’àrea de negoci de “la Caixa” a l’Anoia 
i Baix Llobregat Nord, Antoni Isern; el 
president de La Fageda, Cristóbal Colón; 
el cap de personal de l’empresa Graphic 
Packaging; el responsable del programa 
Incorpora, Jaume Farré, i l’expert en res-
ponsabilitat social  empresarial Josep M. 
Canyelles.
La jornada, dirigida a empresaris, ha ser-
vit per donar a conèixer la iniciativa i la 
xarxa Incorpora, creada a la zona amb 
l’objectiu de posar en contacte la tasca 
realitzada per les entitats vinculades al 
programa amb el teixit empresarial de la 
comarca. 
Des de novembre de l’any passat, l’Obra 
Social “la Caixa” i la Unió Empresarial de 
l’Anoia fomenten, a través d’Incorpora, la 
contractació de persones en risc d’exclu-
sió social amb l’objectiu que el projecte 
es pugui implantar en el major nombre 
possible d’empreses vinculades a aques-
ta organització empresarial. La voluntat 
és concretar un model d’intermediació 
que es converteixi en un referent com a 
eina de cohesió social.
L’organització empresarial aporta al 
programa Incorpora de l’Obra Social “la 
Caixa” el coneixement de l’empresa i de 
les seves necessitats. Aquesta associació 
actua, a més, com a vincle entre el món 
empresarial i les entitats socials. 

Més de 3.500 insercions 
a la província de Barcelona
Des de l’any 2006, l’Obra Social “la Caixa” 
fomenta, amb el programa Incorpora, la 
inserció al món laboral de persones en 

situació o en risc d’exclusió social i amb 
dificultats especials per trobar feina. Un 
dels eixos d’aquesta iniciativa és posar al 
servei del teixit empresarial un progra-
ma de responsabilitat social corporativa 
per afavorir la integració laboral.
En aquests cinc anys, el programa In-

corpora de l’Obra Social “la Caixa” ha 
facilitat 3.754 insercions en un total de 
1.136 empreses que col·laboren amb el 
programa. En els primers cinc mesos de 
2010, la xifra ascendeix a 568 insercions 
a 260 empreses. 

Economia  
WWW.VEUANOIA.CAT

Conferència
Santiago Niño-Becerra fa 
avui una conferència a IGD

Jornada
Avui, jornada a la UEA sobre la 
internacionalització

Empreses
La Caixa ajuda a la integració 
de persones de risc
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La cúpula de CC.OO. va 
ser dimecres a Igualada 
per preparar el 29-S

IGUALADA /JORDI PUIGGRÒS

La comissió executiva de Comissions 
Obreres de Catalunya, encapçalada pel 
seu secretari general Joan Carles Galle-
go, va ser dimecres a Igualada per man-
tenir una reunió de treball. La direcció 
nacional del sindicat va aprofitar per a 
reunir-se amb comitès d’empresa de la 
comarca i amb la direcció del sindicat a 
nivell anoienc, que encapçala el vilanoví 
Seve Durán. Bàsicament, la jornada de 
treball va servir per a preparar la vaga 
general del proper 29 de setembre.
Duran va avançar que s’està fent un es-
forç a nivell comarcal per a explicar les 
raons de la vaga. Es faran actes infor-
matius a les principals poblacions de 
l’Anoia. Calaf, Capellades, Piera, Vilanova 
i Montbui veuran jornades informatives 
per conèixer més a fons els detalls de la 
polèmica reforma laboral imposada pel 
govern Zapatero.
Gallego va explicar en roda de premsa 
que “aquesta vaga general no és una 
pataleta, la fem per evidenciar el rebuig 
majoritari del país a la reforma laboral, 
que és inútil i injusta. L’acomiadament 
serà més fàcil, més barat, i això provo-
carà una inestabilitat agressiva en els 
treballadors. Cal explicar això a la gent, 
amb tranquil·litat, i d’aquí que hàgim 
traslladat la jornada de vaga a finals de 
setembre. També és cert que volíem que 
coincidís amb una jornada d’aturada ge-
neral a tota Europa, amb els companys 
d’altres sindicats”. 

Joan C. Gallego i Seve Duran.

L’igualadí David Valls 
torna al món de la 
moda obrint una nova 
botiga aGirona

IGUALADA /JORDI PUIGGRÒS

El dissenyador igualadí, pioner de la 
moda i reconegut per la seva constant 
innovació en la tècnica del punt, torna al 
món de la moda al costat de la seva filla, 
Ingrid Valls amb qui ja havia compar-
tit col·leccions i passarel·la, presentant 
de nou les seves col·leccions al mer-
cat internacional i aquest estiu apostant 
amb una exclusiva botiga a Girona. 
A mitjan 2007, Valls va decidir posar 
punt i final a una trajectòria de 25 anys 
en el sector, i més de 100 coŀleccions. 
Ara torna, amb la seva filla, i amb Ro-
drigo Ávila, format a l’escola de negocis 
Esade i amb experiència en empreses 
com Coty i Cadbury.
La inauguració d’aquesta nova botiga 
es va fer el passat mes de maig a Giro-
na.
Aquest nou espai de 100 m2 està ubicat 
en el centre històric de la ciutat, en una 
de las vies comercials més importants 
de la ciutat de Girona, carrer de Santa 
Clara 56.
La filosofia d’aquest projecte ha estat 
inspirada en el Wabi-Sabi, (la bellesa en 
la simplicitat i en allò imperfecte).
Aquest és l’inici de la nova estratè-
gia d’expansió de la marca David Valls 
que busca apropar-se als punts comer-
cials on van els seus clients a través de 
botiges pròpies.                      
Per a l’any vinent 2011 té previst obrir 
noves botiges a Barcelona i Madrid. 

Botiga de David Valls a Girona.

El director general de la nova caixa en-
cara sense nom i producte de la fusió 
de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i 
Caixa Manresa ha explicat que el prin-
cipal repte de l’entitat és la ‘proximitat’ 
i l’atenció ‘personalitzada’. Adolf Todó 
ha dit que a partir del setembre pròxim 
viatjarà per tot l’Estat per entrevistar-
se no només amb els directors d’ofici-
na sinó amb tot el personal de la nova 
entitat. Todó ha dit que s’ha de parlar 
amb tothom per fer-los conscient que 
‘ens enfrontem a un canvi cultural’ en 
la gestió. El director general ha qua-
lificat el Frob de ‘complex vitamínic’ 
per superar l’adversitat financera del 
moment. La nova entitat tancarà 395 
oficines, 262 de les quals a Catalunya. 
L’encara president de la nova caixa, 

Narcís Serra, ha demanat que deixin 
treballar ‘al nostre ritme’ a la comissió 
encarregada de decidir el nom que su-
posarà la nova marca resultant de les 
fusions de les caixes Caixa Catalunya, 
Caixa Tarragona i Caixa Manresa. 
El director general ha dit que tot plegat 
suposarà ‘un canvi cultural’ en la mane-
ra de fer de la nova entitat, i a partir del 
mes de setembre viatjarà per totes les 
oficines de l’estat espanyol per explicar 
el canvi no només al mil directors d’ofi-
cines sinó al conjunt dels sis mil emple-
ats de la nova caixa. 
En relació amb les oficines que tanca-
rà la nova entitat, Todó ha dit que es 
tancaran 395 oficines, de les quals 262 
estan a Catalunya (52 a Tarragona, 17 a 
Lleida, 185 a Barcelona i 8 a Girona). 

La fusió de Caixa Manresa amb Tarragona i 
Catalunya aposta per un model de proximitat

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

Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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El conegut professor i economista San-
tiago Niño-Becerra pronunciarà avui di-
vendres la darrera conferència del Cicle 
de xerrades d’economia organitzades per 
Iguland i Innovarea Igualada, i que s’ha 
dut a terme sota el lema “Algú ens pot 
explicar, en realitat, què està passant?”. La 
conferència tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tar-
da al Teatre Municipal de l’Ateneu. 
Els quins creien que el pitjor de la crisi 
ha passat ja i aquells que anuncien que 
la recuperació econòmica ha començat, 
s’equivoquen. Almenys serà així si es tor-
nen a complir les prediccions de Santiago 
Niño-Becerra.
Per als que ja el coneixen, sobren les ex-
plicacions, però per a aquells que senten 
parlar per primera vegada d’ell, a aquest 
Catedràtic d’Estructura Econòmica de la 
Universitat Ramón Llull de Barcelona se’l 

El conegut economista Santiago Niño 
Becerra fa avui una conferència a Igualada

coneix com “el profeta de la crisi”. No en 
va, va advertir fa quatre anys que vindria 
inevitablement un segon  “crack del 29” i el 
temps li ha donat la raó.
Ara ha publicat una continuació de les 

seves tesis de llavors. Al llibre El crash de 
2010 torna a posar-se un pas per davant i 
defensa que el que hem vist fins a la data 
només ha estat un aperitiu del que està 
per venir....

Santiago Niño-Becerra.
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Qui paga una crisi sistèmica?

PERE PRAT

Aquest divendres ve a l’Ateneu en 
Niño-Becerra, l’economista, autor del 
llibre El crash del 2010 amb el qual an-
ticipava el que ara està passant. En el 
2008 molts el titllaren de tremendis-
ta, i de tenir una visió apocalíptica de 
l’economia. A poc a poc les seves pre-
diccions s’han anat convertint en rea-
litat. No ha estat l’únic en explicar que 
el món entrava en una crisi sistèmica 
i que això comportaria canvis socials, 
però sí un dels que més ha treballat 
per divulgar-ho, fent conferències 
i publicacions. Ara hi ha qui encara 
creu que això no serà així malgrat les 
evidències. Però les coses canvien i 
en una enquesta de INFO QUEST ja es 
veu que la majoria d’espanyols creu 
que el 2011 serà encara pitjor, que 
l’atur seguirà creixent i que les famí-
lies hauran de tibar dels estalvis per 
anar vivint.
Ens havien acostumat a superar les 
recessions amb períodes relativament 
curts i ara ens trobem en una depres-
sió semblant a la de 1873 que va ser 
de deflació i inestabilitat mentre que 
la de 1929-1931 va portar molt atur. 
Cap de les dues però van ser èpoques 
de baixades contínues. Hi havia epi-
sodis curts de creixement, que mai 
permetien compensar els danys cau-
sats i immediatament eren seguits 
per noves caigudes però servien 
d’esquer per l’esperança. Ara s’està en 
les fases inicials d’una tercera depres-
sió. El canvi de cicle del qual parla el 
conferenciant que avui visita l’Ateneu 
Igualadí. I el cost social, financer, eco-
nòmic i de pèrdua de llocs de treballs 
serà molt gran. No cal pensar en com 
es materialitzarà perquè pot ser de 
qualsevol manera. Com passa en els 
concursos de creditors, amb quites i 
acceptació de pèrdues. Seran molts 
els països que no podran pagar. Ho 
veurem aviat amb Grècia que haurà de 
generar bons de deute extern com ho 
feu l’Argentina, i així renegociar uns 
pagaments impossibles d’atendre. I 
Espanya pot quedar en un gran perill 
si es dóna una caiguda desordenada 
del deute hel·lè. I a continuació hi va 
França, Anglaterra, i fins i tot Itàlia i 
Alemanya. Aquesta tercera depressió 
serà també un fracàs polític. Ací el 

professor Niño-Becerra és una mica 
més condescendent perquè creu que 
no hi ha res a fer per evitar el desas-
tre que ja tenim al damunt, perquè 
les forces desencadenades són de 
tal magnitud que no hi ha aturador. 
Però és en aquests moments de tras-
bals quan cal tenir un lideratge avui 
inexistent, per trobar les oportunitats 
de reeixir, saber maniobrar com cal i 
tenir l’encert en les decisions. 
En el passat els governs tractaven 
d’equilibrar llurs pressupostos davant 
l’enfonsament econòmic, però en 
el 2008 i 2009 la Reserva Federal i el 
Banc Central Europeu van retallar els 
tipus d’interès per recolzar els mer-
cats de crèdit. Però el dèficit no ha 
parat de créixer perquè els ingressos 
han baixat i han augmentat les des-
peses. Ara Europa vol tornar a l’or-
todòxia. Angela Merkel fa d’Herbert 
Hoover, i diu que pujant els impos-
tos i retallant la despesa es millorarà 
l’economia i la confiança empresarial. 
Però això farà pujar l’atur, provocarà 
tancaments d’empreses i paralitzarà 
més la vida econòmica. I sense feina 
no es poden pagar impostos. Els di-
ners són socialment importants però 
no ho són tot. Posar de nou la roda 
en marxa costarà anys perquè enca-
ra n’hi ha masses que no creuen que 
s’està parant. Aquell convenciment 
que la crisi financera s’havia acabat ha 
obert una nova crisi. Aquesta vegada 
de solvència i no sols de tresoreria. I, 
per tan, real.
No tot s’acaba posant més patiments 
als altres, sinó trobant el camí per se-
guir vivint. No hi ha ni victòria ni des-
feta. Mentre uns no saben què fer per 
viure, algun polític francès encara es 
gasta 12.000 euros en havans. I sols 
perd el càrrec. Al final és sempre el 
poble qui paga els plats trencats. Es-
pecialment els centenars de milions 
d’aturats que els costarà trobar feina 
o ja no tindran mai més un sou que 
els hi pagui la que fan. I són molts 
encara els que no s’han adonat que 
viuen amb diners que no són seus. I 
el professor Niño-Becerra en sap un 
pou del que ha passat en els darrers 
mil·lennis.

Avui, jornada de suport 
a la internacionalització a la UEA
IGUALADA / LA VEU

Avui divendres, la UEA organitza una jor-
nada a la seva seu per ajudar a la inter-
nacionalització de les empreses, amb la 
presentació dels programes de suport a 

l’exportació d’ACC1Ó, agència de la Gene-
ralitat. Es donaran a conèixer alguns casos 
pràctics, com el de l’empresa Mecanizados 
Mace SL.

El cicle de conferències que han organit-
zat des d’Innovarea i Iguland ha estat tot 
un èxit. Aquest fet ens ha portat a parlar-
ne amb Pep Valls, portaveu de l’organit-
zació, per conèixer la seva opinió.
Quina conclusió en traieu, des de 
l’organització, d’aquest cicle de con-
ferències?
Quan es pregunta als organitzadors d’un 
acte, sempre tenim el costum de voler-
ne fer valoracions positives. Intentaré, 
doncs, ser més crític. En les dues confe-
rències que ja s’han portat a terme cal 
reconèixer que en ambdues hi havia una 
molt bona assistència. És molt d’agrair, 
però aquesta en seria tan sols una va-
loració quantitativa. Com que pensem 
que no es tracta de que les persones 
sumin un nombre per satisfer l’ego del 
convocant, m’agradaria imaginar que 
cascuna d’elles n’ha tret algun aprenen-
tatge, algun ensenyament. L’objectiu clar 
és fer pedagogia, ja que pensem que la 
millor manera d’afrontar els temps que 
ens toca viure és tenint consciència del 
que està passant per, a partir d’aquí, que 
cadascú faci les seves consideracions i 
prengui les seves mesures. 
Malgrat que encara quedi una xerra-
da, penseu que la gent ha aconseguit, 
a la fi, tenir clar què està passant a ni-
vell econòmic?
És el que et deia en la resposta anterior. 
A la primera conferència, la del Marc Vi-
dal, me’n vaig anar amb la sensació que 
no havíem posat prou força en aquest 
aspecte. En la d’en Quim Soler ho vàrem 
intentar millorar, compartint amb els as-
sistents que aquell no es tractava d’un 
acte lúdic, d’un entreteniment, i que 
el que preteníem era que els assistents 
prenguessin consciència del contingut 
de la xerrada, per poder-ne treure algun 

Pep Valls: “Cal un canvi radical de 
manera de pensar i de manera de fer”

ensenyament. Portar “en viu” un conferen-
ciant és una oportunitat única de tenir 
cara a cara a una persona que explica el 
que explica perquè ho ha treballat, ho ha 
estudiat. No és un opinador, o un tertúlia 
qualsevol. En el nostre cas, es tracta de tres 
universitaris, tres experts que parlen del 
que saben. Que poden estar equivocats 
o no, però s’equivocarien sobre un argu-
ment fonamentat. I aquest fet té molt va-
lor. Més aquest temps mediàtic on el que 
val és el que s’explica i com s’explica i no 
el que passa en realitat. Si una cosa té una 
conferència és que és 100% real. En aques-
ta línia penso que la darrera conferència 
del cicle, la de Santiago Niño-Becerra, pot 
ser molt interessant també.
Imagino que la vostra primera intenció 
era això, que tothom entengués el per 
què està vivint-se aquesta crisi. Bé, i 
ara, què caldria fer, segons el que hàgiu 
pogut sentir dels assistents o de la gent 
en general?
És fàcil i alhora molt complicat. Cal un can-
vi radical de manera de pensar i de manera 
de fer. Estem en un canvi sistèmic on quasi 
cap dels valors que havíem après fins ara 
ens seran útils en aquest nou món, en el 
present/futur i en el futur. Érem conserva-
dors i hem de ser trencadors. Érem estàtics 
i hem de ser dinàmics. Érem sedentaris 
i hem de ser nòmades. Érem individuals 
i hem de ser coŀlectius. Fàcil però alhora 
complicat, sobretot per a moltes genera-
cions intermitges. Pensar-ho i analitzar-ho 
i fer-ho en el missatge d’altri pot ser una 
manera d’aprendre a veure’ns diferents i 
millorar la nostra capacitat d’adaptació en 
aquest nou sistema. Com deia Darwin les 
espècies que evolucionen i sobreviuen no 
són les més ràpides ni les més fortes (con-
ceptes del passat) si no les més adaptables 
(concepte de futur).

Tu ets de les persones que sempre has 
cregut en la innovació, i des de fa molt 
temps. Estem preparats, aquí, per això, 
o encara cal que ens ho creiem? Estem 
a l’Anoia tan atonyinats que encara no 
hem reaccionat prou?
I encara hi crec!! I en el nostre país, encara 
tan conservador i estàtic, això té un cert 
mèrit, eh? No. No estem preparats. Pel 
que fa la innovació també cal un canvi 
important. La innovació no és una im-
postura, és una actitud. No val a dir “cal 
ser innovadors”. Cal ser-ho. Pensar com a 
innovadors, actuar com a innovadors. In-
novar és experimentar, en provar i encara 
estem massa enganxats al món de l’expe-
riència. Cal perdre la por a l’error, al fracàs. 
Aqui encara ens mirem massa en els ulls 
del altres i aquest fet ens fa acomplexats. 
Avui enviava pel facebook una frase de 
Winston Churchill que diu: “L’èxit no és 
definitiu, el fracàs no es fatídic”. El que 
compta és el valor per continuar. Aquesta 
és l’actitud bona de l’innovador. Per veu-
re la realitat de l’Anoia o d’Igualada cal fer 
un exercici que jo recomano, com és te-
nir “el punt de vista de l’astronauta”. Això 
vol dir allunyar-se en direcció a l’univers i 
veure el món des d’aquella distància. En 
el viatge d’anada i/o tornada fer diferents 
zooms i aturar-se en diferents punts de 
vista, a diferents llocs el planeta. Aquest 
exercici ajuda a relativitzar molt les es-
pecificitats que un pensa que té cada 
territori i fa que aquestes no tinguin cap 
importància en qualsevol distància i amb 
una mica de perspectiva. Per tant, menys 
mirar-nos el melic, menys pensar de dins 
cap a fora, menys pensar en clau local i 
més pensar de fora cap a dins i en clau 
global. O pensem que això del món glo-
bal i la globalització també és una ficció 
mediàtica? Au va! Wake-up! 



IGUALADA / JOSEP M. VIDAL

Dels ral·lis puntuables pel Campionat de 
Catalunya, sens dubte el més carismàtic és 
el Osona, que enguany arribava a la seva 
42a. edició.
En el ral·li osonenc hi participà l’equip 
de Moto Club Igualada format pel pi-
lot Miquel Prat de Maians copilotat per 
l’odenenc Dani Montaner amb el Renault 
Clio 16 S. El seu objectiu enguany està en 
l’Open que no puntuava en el ral·li oso-
nenc. Però per tal de mantenir l’activitat 
i forma, Prat i Montaner hi participaren,  i 
especialment pel fet que en el ral·li Cerve-
ra van tenir greus problemes de motor i 
ara, amb un altre motor muntat en el Re-
nault Clio, van voler posar-lo a punt pels 
propers ral·lis de l’Open.

Excel·lent ral·li Osona de Prat i Montaner

I no els podia anar més bé la seva partici-
pació pels trams cronometrats d’Osona, 
ja que foren els vencedors del seu grup 
i també de la seva classe, aconseguint 

el 21è. lloc absolut. Per la seva joventut i 
també per la seva demostrada rapidesa, 
Miquel Prat i Daniel Montaner tenen per 
davant un esplèndid futur.

Podi del ral.li Osona, amb els pilots de MCI
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Divendres, inici a 
Capellades de les 24 
hores de futbol sala

CAPELLADES / LA VEU

La XXXII edició de les 24 hores de fut-
bol sala més antigues de la comarca, 
organitzades pel CFS Ondulados Car-
me Capellades, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Capellades, Restaurant 
Camaró i Megafonia Vallbona i com a 
espònsor principal d’Ondulados Carme, 
es presenten com a cada edició molt 
igualades, destacant a tres equips que 
en principi surten com a favorits per dis-
putar-se la final que es jugarà dissabte a 
3/4 de 8 del vespre. Aquests equips són 
el Frankfurt Farolillo i Cafè Soul, guanya-
dor i subcampió respectivament de la 
passada edició, juntament amb l’Afila-
dos Camaró.
En el sorteig celebrat al Restaurant Ca-
maró el passat dissabte 3 de juliol, els 
equips varen quedar distribuïts en els 
següents grups:
Grup 1r.: Frankfurt Farolillo, Tecni Pou, 
Restaurante Camaró i Kampa
Grup 2n.: Cafè Soul, Afilados Camaró, F.S. 
Montbui i Gamper Sport
Grup 3r.: Carme, Forn l’Espiga, Bar Ca La 
Sonia i “esto no és Bamby”
Grup 4t.: Bar Simón, Assessoria Rovira, 
Ondulados Carme i Talleres Aznar
Com a novetat, a les 7 de la tarda de dis-
sabte, just abans de la gran final, hi hau-
rà una exhibició per part de l’escola de 
gimnàstica rítmica de Capellades.
En acabar la final, s’entregaran els tro-
feus a cada equip participant, al màxim 
golejador, a l’equip menys golejat i al 
MVP de la final. Aquest acte serà efec-
tuat amb la presència de l’alcadessa de 
Capellades, na Anna Maria Sánchez, el 
conseller d’esports, en Francesc Sabater 
i el Sr. Ramón Sans, gerent de l’empresa 
que esponsoritza aquestes 24 hores i el 
CFS Capellades.

Comença la segona 
edició de l’Objectiu 24 
hores a Parcmotor

CASTELLOLÍ / LA VEU

El programa Motor a Fons de Televisió 
de Catalunya i FAST Parcmotor Castellolí 
uneixen esforços per reeditar la selecció 
de pilots per córrer les 24 hores d’Au-
tomobilisme amb l’objectiu de millorar 
l’èxit de la temporada passada. 
Aquest 2010 es torna a convocar l’Objec-
tiu 24 Hores, una selecció on s’escolliran 
els tres millors pilots per córrer la prova 
de resistència més dura i emblemàtica 
de l’estat, les 24 HORES D’AUTOMOBILIS-
ME que es celebrarà els dies 10, 11 i 12 
de setembre al Circuit de Catalunya. 
Les proves de selecció començaran 
al juny i acabaran a mitjan agost, i tin-
dran lloc a les modernes instal·lacions 
de FAST Parcmotor Castellolí. Allà, s’hi 
duran a terme les proves pràctiques per 
poder escollir els tres afortunats de l’edi-
ció d’enguany. 
La metodologia serà idèntica a la de l’any 
passat. Es classificaran els millors partici-
pants de cada dia que, posteriorment, 
participaran en la Final d’on sortiran els 
millors aspirants que passaran per l’Es-
cola de Pilotatge FAST-Parcmotor. 
Un cop rebuda la Formació, es decidirà 
en la Superfinal els 3 pilots oficials i els 
3 pilots de reserva que correran en les 
24 HORES D’AUTOMOBILISME. Els tres 
seleccionats tindran el privilegi de pilo-
tar un Seat León de la Supercopa cedit 
per SEAT SPORT, amb el que varen acon-
seguir una meritòria vuitena posició en 
l’edició passada. A més, compartiran vo-
lant amb un nom il·lustre del motor, del 
que encara no es pot desvetllar el nom, i 
que en l’edició anterior va ser el campió 
del Dakar, Marc Coma. 
Les entrades ja es poden reservar a tra-
vés de ServiCaixa, escollint el dia i la jor-
nada que es prefereixi -matí o tarda. Més 
informacio a www.objectiu24hores.cat. 

12 hores de 
futbito a Carme

CARME / LA VEU

El dissabte 3 de juliol va tenir lloc a 
Carme una altra edició de les tradicio-
nals 12 hores de futbol sala que es vé-
nen celebran des de fa força anys. En 
aquesta ocasió s’hi van arreplegar fins a 
cinc equips, que van adoptar, tenint en 
compte les dates en què ens movem, 
nom d’equips del mundial de futbol de 
Sud-àfrica: Brasil, Portugal, Itàlia, Costa 
d’Ivori, Holanda. 
En aquesta ocasió la selecció campio-
na va ser la canarihna que va tenir més 
sort que la selecció oficial de Brasil en 
el mundial. La jornada es va repartir en: 
una primera fase classificatòria pel matí; 
d’aquí en van sortir els quatre equips 
que  a la tarda van disputar les elimina-
tòries. Al final, per completar una jorna-
da entretinguda i relaxada per tothom, 
hi va haver obsequis del Consell Espor-
tiu de Carme per a tots els participants.      

48 equips a l’Handbol sorra d’Igualada
IGUALADA / LA VEU

L’equip ‘Los Patinados’, format  majorità-
riament per jugadors de Primera Divisió 
Estatal del Club Handbol Sant Esteve Ses-
rovires, va guanyar el 12è torneig Handbol 
Sorra Ciutat d’Igualada en la categoria de 
Sènior Masculí Federat. Van disputar la fi-
nal contra els ‘Catacracks’, companys seus 
de club. En les categories Sènior Femení 
i Sènior Mixt Federat, els trofeus van anar 
cap al CH Santpedor, mentre que, en la ca-
tegoria JxD (jugar per disfrutar), la copa va 
quedar-se a l’Anoia, en mans de l’ ‘Amb X 
de Mixta’. El torneig celebrat el passat cap 
de setmana al parc Valldaura va aplegar 48 
equips, 11 més que el 2009. 
Hi va haver 18 equips federats (des d’Infan-
til fins a Sènior) i 30 equips més en les ca-
tegories Amateur (des de Prebenjamí fins 
a Sènior), JxD i Special Handbol per a dis-
capacitats psíquics. Aquesta participació 
es pot considerar un èxit de l’organització, 
atès que enguany l’Handbol Sorra va co-
incidir amb el VI Open Handbol Platja de 
Calella. Tot i aquest inconvenient, diversos 
clubs van portar equips al torneig iguala-
dí, com ara el CH El Papiol, el CH Pallejà, 
el CH Santpedor i CH Sant Esteve. També 
van presentar-hi equips tots els clubs ano-

iencs: el CH Igualada, el CH Vilanova i el CH 
Montbui. 
La principal novetat de la dotzena edi-
ció va ser el fet que tota la competició se 
celebrés en un sol dia, durant 12 hores 
ininterrompudes d’handbol. Altres canvis 
van ser el ‘shot-out’ per desfer els empats, 
en comptes del ‘gol d’or’, com en edicions 
anteriors.
L’acció solidària d’aquesta edició va ser 
el partit que van enfrontar nens del Club 
Handbol Igualada amb nens sahrauís que 
estiu rere estiu vénen a l’Anoia. La inicia-
tiva, emmarcada en l’acord d’enguany 
entre el Club i l’Associació Amics del Poble 

Sahrauí de l’Anoia, va servir per presentar 
l’handbol als infants sahrauís, ja que es 
tracta d’un esport del tot desconegut al 
seu país. 
L’Handbol sorra és un esdeveniment or-
ganitzat pel Club Handbol Igualada, amb 
el suport del Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, el Consell Esportiu de l’Anoia, 
la Federació Catalana d’Handbol i la Dipu-
tació de Barcelona. Enguany ha comptat 
amb el patrocini de Tuttodonna, Munich, 
Gràfiques Cubí, Aquacentre, Construccio-
nes y Reformas Montvall tiendabalonma-
no.es, Infinit, Paintball Els Maquis, El Cofre, 
Ràdio Igualada i Illa Fantasia.

L’Handbol Sorra va tenir una alta participació

Plega el president del 
CF Capellades

CAPELLADES / LA VEU

La Junta Directiva del Club de Futbol 
Capellades, després de l’assemblea de 
socis del diumenge dia 4 de juliol convo-
ca eleccions per a la formació d’una de 
nova. Ja s’ha constituït la Junta electoral, 
formada per tres socis de l’entitat: Joan 
Martínez i Rifa, Jordi Bartrolí i Tutusaus 
i la Ma. Teresa Costas Palomo qui han 
establert el següent calendari electoral: 
el dia 18 de juliol, com a termini de pre-
sentació de candidatures i el 25 de juliol, 
celebració d’eleccions a la seu del club, 
amb l’escrutini i proclamació de la can-
didatura guanyadora. 
Amb aquest pas es dóna com a finalit-
zada la presidència de Josep Ma. Rovira 
i Bernadet, juntament amb la majoria 
dels membres de la fins ara, Junta Direc-
tiva, destacant com aportació principal 
les gestions per la total remodelació del 
Camp Municipal.

Més medalles per al màster Ernest Parcerisas (CNI)
IGUALADA / LA VEU

A la turística població de San Lorenzo del 
Escorial, a 50 km. de Madrid, se celebrà els 
passats dies 3 i 4 de Juliol el VI Trofeu i la 
V Copa de Madrid dels màsters de nata-
ció a les seves magnífiques instal·lacions 
esportives.
Hi concorregueren 19 clubs i 93 nedadors 
(56 homes i 37 dones), essent un èxit de 
participació.
El Club Natació Igualada hi va estar repre-
sentat, una vegada més, per Ernest Par-
cerisas, el qual va aconseguir 4 medalles 
d´or, amb les modalitats 200 i 400 estils i 
50 i 100 braça.
Amb el 400 estils va assolir el record 
d´Espanya. El President de la Federació Màsters de Madrid Dionisio Rodriguez felicitant el nostre nedador.



IGUALADA / LA VEU

El passat dissabte, Santa Cristina va ser 
escenari del campionat de Catalunya per 
equips tant sènior com júnior. La presèn-
cia igualadina és va limitar a la categoria 
júnior i amb molt bona collita.
La categoria júnior s’ha de jugar amb un 
sub 13, un sub 15 i un sub 17. En la fase de 
grups, els igualadins van guanyar al Lleida 
B per 3-0 amb Victòries de Joan Arnau Pa-
llejà 3-0 davant Eduard Simó, Bernat Jau-
me amb Pau Mor 3-0 i Joel Jaume a David 
Calavia també per 3-0.
En el segon partit els igualadins van gua-
nyar per la mínima a Can Melich per 2-1.
Joan Arnau Pallejà va caure davant Pol 
Marin 3-0, però els germans Jaume van 
donar la volta al partit guanyant a sub 15 
el Bernat en un partit molt dur i igualat 
davant Edmon López 3-1 i Joel Jaume 3-0 
enfront Pol Kwan.
A la gran final derrota per la mínima tot i 
mantenir sempre opcions a guanyar da-
vant el Malibú esportiu. El primer entrar 
a pista va ser el Joan Arnau amb victòria 
davant l’Arnau Guitart per 3-0. A sub 15, el 
Bernat tot i començar guanyant va acusar 

L’Esquaix Igualada, sotscampió de Catalunya

una xic l’esforç de les semis i va caure 3-1 
davant un molt sòlid i ràpid Iker Pajares. Fi-
nalment, en el partit decisiu, el Joel Jaume 
va tenir bola pel 2-0, però un més fort Ar-
nau Farré va donar el títol als vallesans.
Apunt pels play-off de Sabadell. Doble en-
frontament amb el Malibú de Sabadell.
El cap de setmana del 9-10 de juliol ens ho 
juguem tot a una carta per pujar a segona 
categoria. L’equip de tercera és juga pujar 
de categoria després de quedar primera 
de grup i passar els quarts de final davant 
el Blanes.

El rival de semis és el Malibú B. Pel Iguala-
dins jugaran el David Aguilar, Jordi Homs i 
el germans Jaume. Al marge de l’equip de 
tercera també tenim classificat  l’equip de 
veterans que jugarà les semis també con-
tra els mateixos rivals d’aquesta localitat.
Els igualadins jugaran amb Joan Llorach, 
Lluís Fernandez, Mingu Pujadó i Xavi Ber-
zosa. Els play-off decideixen els títols de 
lliga en totes les categories i determina 
qui jugarà a primera segona i tercera la 
temporada vinent. Es juga en un mateix 
cap de setmana en el mateix club.

El CPPI completa el campionat d’Espanya
IGUALADA / LA VEU 

Durant la darrera setmana, l’equip 
benjamí del CPP Igualada Suro Pub ha 
disputat les modalitats que quedaven 
del Campionat d’Espanya celebrat a 
Avilés. La setmana passada, el conjunt 
igualadí havia aconseguit una excel-
lent tercera plaça en la competició 
per equips. Aquesta setmana no s’ha 
pogut repetir un resultat tan destacat, 
però els palistes igualadins també han 
fet un bon paper en la competició in-
dividual i de dobles.
En l’apartat individual, Joan Masip va 
arribar als quarts de final després de 
superar sense problemes la fase de 
grups i passar tres rondes eliminatòri-
es fins a trobar-se amb Guillermo Bas-
tos (Galícia), que li va impedir l’accés 
a les semifinals. Francesc Masip, per 

la seva banda, també va passar la fase 
de grups i una eliminatòria, fins que 
va caure als setzens de final a mans de 
José Antonio Díaz (Balears).
En dobles, la parella igualadina també 
va topar amb la frontera dels quarts 
de final, on es van veure superats per 
Xavier Abeijon – Uxio Regueiro (Galí-
cia), parella que es proclamaria més 
tard subcampiona d’Espanya.
Un cop acabat el campionat benjamí, 
Joan Masip va disputar també l’aleví. 
En la competició individual, Masip va 
arribar als vuitens de final, on va ser 
eliminat per Jesús Dehesa (Castilla y 
León). Cal remarcar que a aquesta ron-
da només hi van arribar dos jugadors 
catalans. En dobles, el jove igualadí va 
formar parella amb el palista del Cas-
sà Eudald Elias. La parella catalana va 
posar fi a la seva progressió també als 
quarts de final, on va caure davant de 
Joakim Fernández (Asturias) – Mikel 
Padial (Balears).

Joan Bertran, quart classificat al 
Top 10 de l’Open Barcelona
El palista del CPP Igualada Suro Pub 
Joan Bertran va disputar el cap de 
setmana passat el Top 10 de l’Open 
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Diumenge, Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple a 
l’Infinit

CNI / LA VEU

El proper dia 11 juliol, a la piscina de 
l’Infinit tindrà lloc el MULLA’T PER L’ES-
CLEROSI MÚLTIPLE. Aquesta campanya 
de sensibilització social va ser una idea 
de la Fundació Esclerosi Múltiple que 
treballa des de l’any 1989 amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat de vida de les 
persones afectades per aquesta malaltia 
i potencia la investigació.
El MULLA’t comptarà amb l’adhesió de 
més de 600 piscines de Catalunya, i com 
cada any comptem amb la col·laboració 
del Club Natació Igualada.
La jornada serà de les 10 del matí fins 
a les 6 de la tarda a la Piscina d’Infinit, 
on tothom que vulgui podrà fer metres 
per la causa i també hi haurà una botiga 
amb el material de la Fundació.
L’objectiu d’aquest any és batre el rècord 
de persones que es tiren simultània-
ment a la piscina per una causa solidària 
a les 12 del migdia. Sincronitza el teu 
rellotge! 
Com sempre, la campanya MULLA’T ne-
cessita del suport de  voluntaris, per això 
us demanem la vostra participació.
Per a més informació o per oferir-se com 
voluntari podeu trucar al telèfon 902 11 
30 24 de la Fundació Esclerosi Múltiple o 
bé a les oficines del Club Natació Iguala-
da 93.803 00 38/648. 689.411.

El policia vilanoví Luis 
Alejandro Matamoros, 
or i argent a Andorra

ANDORRA / LA VEU

El policia de Vilanova del Camí Luis Ale-
jandro Matamoros va tenir una brillant 
actuació al Campionat Europeu de Po-
licies i Bombers, celebrat a Andorra del 
27 de juny al 3 de juliol. Matamoros va 
assolir dues medalles, or en la categoria 
Kumite de kàrate de -84 kilos, i argent en 
la categoria Open.

Participació del CNI a la 
Final Territorial

IGUALADA / LA VEU

Durant els dies 3 i 4 de juliol s’han ce-
lebrat, a les Piscines Bernat Picornell de 
Barcelona, la Final Territorial de natació. 
Aquesta competició és el Campionat de 
Catalunya per a tots els nens i nenes de 
la categoria Benjamí.
Per poder participar-hi tots els nens i 
nenes d’aquesta categoria han hagut 
de participar en les diferents jornades 
de lliga que s’han nedat amb el Club 
durant tota la temporada. Les nenes 
nascudes a l’any 2001 i els nens nascuts 
als anys 2001 i 2000 han hagut de nedar 
les proves de 50m de cada estil, sense 
ser desqualificats, després s’han sumat 
els temps i els 100 millors de cada any 
podien participar en el Campionat, amb 
els nens nascuts al 1999 el procediment 
és el mateix, peró amb les proves de 
100m.
Un total de quatre igualadins han baixat 
a competir en les piscines que a l’any 
1992 van ser la seu de la natació olím-
pica. Entre ells podem destacar el quart 
lloc del Jaume López en els 50m braça, 
mentre que en la papallona va ser el 27è. 
Un altre participant va ser l’Alex Varea 
que el les tres proves en que va partici-
par sempre es va classificar entre el 14è i 
el 17è. Mentre que els resultats de l’Alex 
Ros i del Bernat Esteban no van ser tan 
espectaculars a nivell de classificació, sí 
que ho van ser a nivell individual, van 
aconseguir les seves millors marques 
personals i a més a més amb un estil 
força bo, cosa que fa pensar en una mi-
llora molt bona i també s’ha de tenir en 
compte que aquesta ha estat la seva pri-
mera temporada al Club.
Aquest cap de setmana serà el torn de 
l’Aina Fitó, qui participarà en els Campi-
onats de Catalunya júnior que es faran a 
les piscines del CN Sabadell.

Barcelona. La competició aplegava 
els deu palistes amb millor classifica-
ció en cada categoria després de les 
diferents fases de l’Open Barcelona 
disputades durant la temporada. El ju-
gador igualadí va assolir una destaca-
da quarta posició final en la categoria 
de veterans +40 després d’una llarga 
jornada de partides on els deu partici-
pants es van enfrontar entre tots ells.

Final de temporada 
del CPP Igualada Suro Pub
El CPP Igualada Suro Pub dóna per 
finalitzada aquesta setmana la tem-
porada de competició oficial i ho ce-
lebrarà amb un sopar per als socis el 
proper dissabte 17 de juliol al restau-
rant Exquisit d’Igualada a les 10 del 
vespre.
La temporada ha estat marcada pel 
retorn del primer equip a Primera Na-
cional. Però cal destacar també el títol 
de la lliga de Superdivisió Catalana 
aconseguit pel segon equip, la bona 
temporada de l’equip de Preferent i 
la pluja de trofeus que ha aconseguit 
l’equip benjamí en competicions cata-
lanes i espanyoles.

Per horari i visites:
Tel. 691 578 913 (tardes)

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades

ESMORZARS I BERENARS 
DE FORQUILLA I GAVINET

• Lloguer d’espais.
(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

acupuntura
fisioteàpia
homeopatia
osteopatia
quiromassatge
coaching
naturopatia
kinesiologia
flors de bach
psicologia
reflexologia

Tractament de:
lesions musculars, traumatismes, 
artrosis, fibromiàlgia, estrès, ansietat,
al·lèrgies, infertilitat, obesitat, etc...

Av. Barcelona, 178 - Igualada • 08700
info@gessami.net • tel. 938 03 58 26

teràpies naturals

· Gestió i assessoria per a societats,
  comerç i professionals

· Creació i desenvolupament
  d’empreses i negocis

TEL. 93 805 15 51
Av. Balmes, 13, 1r 3 08700 IGUALADA

Dret d’empresa
Dret civil: matrimoni, família,

sucessions, contractes,
propietat

TEL. 93 804 20 61
Av. Balmes, 13, 1r - 08700 IGUALADA

POCH &
ADVOCATS ASSOCIATS



Arriba The Lemon Day 2010 a 
Capellades
CAPELLADES / LA VEU
Demà dissabte el parc de la Font Cui-
tora de Capellades serà l’escenari d’una 
nova edició de The Lemon Day, una de 
les cites musicals imprescidinbles de 
la comarca de l’anoia. El Festival, com 
cada any, és organitzat per l’Associació 
amics del rock’n’roll i una mica de pop i 
començarà a les 7 de la tarda.
Enguany els encarregats d’obrir el The 
lemon Day serà Me and the bees, un 
grup que de la veu de l’esther i la guitar-
ra del Carlotto, oferiran el seu twee pop 
amb tendència folk. A la tarda també és 
podrà escoltar l’eclètic i divertit Joan Co-
lomo amb el seu debut en solitari Contra 
todo pronóstico.
Al vespre, donant un punt d’experimen-
tació sonora al festival: LASERS, amb 
loops de guitarres i baix distorsionats, 
teclats  i una contundent bateria, al més 
pur estil John Stanier. Darrere d’ells, 
TWO DEAD CATS presentaran en directe 
la continuació de La curiosidad mató al 
gato (Aloud Music), un explosiu còctel a 
base de rock, ball i diversió.
De cara a la nit, trobem noms com Pal, 
Nueva Vulcano, Borrokan o Pony Bravo. 

Els Pony Bravo seran a Capellades

Després d’un silenci de tres anys, PAL 
han tornat directes i contundents amb 
Error de fábrica (Limbo Starr), ritmes 
bàsics i guitarres de riffs enverinats. 
NUEVA VULCANO i el seu rock d’impac-
te, presentaran en directe Los peces de 
colores (Bcore), el seu darrer disc, acom-

panyats per Marc Clos a les percussions. 
No menys interessants són BORROKAN, 
que amb un peu al hardcore i l’altre al 
post-rock, fan seva l’essència de grups 
com Fugazi o els seus veïns Lisabö. I des 
de Sevilla, PONY BRAVO que, per sobre 
de tot, són un grup de rock, inquiet i 

carregat de sentit de l’humor. Per aca-
bar, música fins a la matinada a càrrec 
dels 2Many Dj’s capelladins: CHEMICAL 
CUSINS.
L’entrada als concerts és gratuïta.

Terratombats engega el Tomb 2010 
ANOIA / LA VEU
La formació anoienca Terratombats en-
gega el TOMB 2010, nom amb el qual 
han batejat la seva gira de concerts 
d’estiu d’enguany. La banda, que ja 
compta amb més d’un any de presència 
constant als escenaris catalans, posa fil 
a l’agulla a una llista completa de fins 
una dotzena de concerts arreu del ter-
ritori. Destaca la seva participació en 
festivals de renom com el DESFOLCA’T, 
celebrat a finals de juny a Calaf, on van 
compartir escenari amb artistes de folk 
de renom, i també la seva propera actu-
ació en el marc de l’ACAMPADA JOVE de 
Montblanc el proper 15 de juliol, amb 
motiu de la seva victòria en el concurs 
de grups del 2009. 
Aquesta gira d’estiu és una oportunitat 
per presentar nous temes musicals que 

han treballat durant l’hivern i mostrar els 
canvis que ha experimentat la formació. 
La incorporació d’una nova guitarra i el 
treball de la banda fa palesa una notable 
evolució musical que serà recollida en 
un nou disc de registres innovadors que 
s’enregistrarà un cop entrada la tardor.

Terratombats inicia la seva gira de concerts

Montbui vol crear un 
Consell de Cultura

MONTBUI / LA VEU
Dimecres va tenir lloc, al CCC La Viníco-
la, un taller participatiu per a la creació 
del Consell de Cultura de Montbui. El 
Consell de Cultura és un òrgan de parti-
cipació que canalitza les inquietuds i ini-
ciatives ciutadanes al voltant dels temes 
culturals. El propòsit de la regidoria de 
Cultura de l’ajuntament montbuienc és 
desenvolupar la definició del Consell de 
Cultura de manera compartida amb les 
entitats montbuienques implicades en 
l’entorn cultural i la ciutadania.
Com a primera activitat per proposar 
com hauria de ser el Consell de Cultura 
de Montbui tindrà lloc un taller obert a 
tota la ciutadania, amb l’objectiu de re-
collir la percepció que tenen els mont-
buiencs i montbuienques i les entitats 
del municipi sobre els elements suscep-
tibles de ser incorporats en la definició 
del futur Consell de Cultura. En una ses-
sió posterior, el proper mes de novem-
bre es realitzarà la presentació pública 
i la constitució del Consell de Cultura, 
amb els seus corresponents elements i 
característiques.
El projecte del Consell de Cultura de 
Montbui compta amb el suport de 
l’ajuntament de Montbui, la Secretaria 
de Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya i el pro-
grama d’intervenció integral de Llei de 
Barris (nucli Sant Maure).
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Nou èxit a les Nits Culturals 
de Sant Pere Sallavinera

Llibres
Maria Teresa Miret escriu sobre la 
història de les biblioteques

Música
Faerica guanya el certamen 
de grups de música
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Disposats a amanir vetllades festivo-
reivindicatives, es podran sentir en di-
versos indrets com ara a Igualada en el 
context de l’ANÒLIA el proper 17 de juli-
ol, Sant Vicenç dels Horts el 24 de juliol, 
a Cervera durant l’Aquelarre, a la capital 
de l’Alt Urgell a finals d’Agost i en molts 

altres indrets.  El grup anima a tothom 
a sumar-se al seguiment d’aquesta gira 
arreu per tenir l’oportunitat de compar-
tir Festes Majors i altres celebracions 
estiuenques, la informació de les quals 
es pot trobar en el seu web: www.terra-
tombats.cat.
 

Concert inaugural del 
X Curs de Lied a Paper 
de Música

CAPELLADES / LA VEU
Diumenge tindrà lloc el concert inaugu-
ral del X Curs de lied que es fa a la sala 
Paper de Música de Capellades.
Enguany el concert serà una comme-
moració dels aniversaris de naixement 
de dos importants compositors com 
són Robert Schumann (200 anys) i Hugo 
Wolf (150 anys).
Es comptarà amb la presència de la 
mezzosoprano Mitsuko Hirai i del pia-
nista Francisco Poyato que interpretaran 
obres dels dos compositors.
L’acte serà a les 6 de la tarda i es pot 
reservar lloc als telèfons 938014043 i 
93801707.

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 ·

C. Bas, 6, 1r - Sta. Mgda. de Montui
Tel. 93 804 31 02



Maria Teresa Miret posa la història de les 
biblioteques de La Caixa a l’abast de tothom

Dalmau, González Labrador, Jaume Lanaspa i Maria Teresa Miret a la sala d’actes de la Diputació 

IGUALADA / JAUME SINGLA

Maria Teresa Miret és l’autora del llibre 
Una aportació a la lectura pública del 
segle XX: les biblioteques de “la Caixa” 
(1923-1993) que va ser presentat el dia 
28 de juny al saló de plens de la Diputa-
ció de Barcelona.
Van participar en la presentació José 
Manuel González Labrador, president de 
l’àrea de Cultura de la Diputació; Jaume 
Lanaspa, director general de la Fundació 
“la Caixa” i Antoni Dalmau, president de 
la Fundació Teatre Lliure. 
La Caixa va encarregar aquest estudi a 
Maria Teresa Miret quan era directora 
de la biblioteca d’Igualada, però l’any 
1993 es va aprovar la llei del sistema 
bibliotecari i van començar a traspas-
sar-se les biblioteques de “la Caixa” als 
ajuntaments respectius, que en són des 
d’aleshores els responsables. Amb bon 
criteri va semblar que mentre s’estava 
desmuntant la xarxa de biblioteques 
de La Caixa, no era el millor moment de 
parlar-ne, i el llibre va restar inèdit.
En canvi ara, ja tancat el període de fun-
cionament de la xarxa, es podia expli-
car amb una certa perspectiva com va 
néixer, com es va estructurar, quin era 
el seu fons documental, com va evolu-
cionar, quines activitats s’hi organitza-
ven i quina va ser la seva incidència. La 
Fundació “la Caixa” va reprendre l’interès 
per l’edició del llibre com un testimoni 
històric de la seva obra cultural i la Di-
putació de Barcelona, que gestiona amb 
els ajuntaments moltes d’aquelles an-
tigues biblioteques, l’ha publicat amb 
la col·laboració de “la Caixa” i també de 
Pagès Editors. 

El treball inicial de la bibliotecària igua-
ladina, com sempre exacte i exhaustiu,  
es va revisar i ampliar i s’hi va afegir un 
epíleg d’Assumpta Bailac que descriu el 
procés dels traspassos als ajuntaments.
L’obra dóna una visió general de les bi-
blioteques de “la Caixa” i explica la seva 
actitud de servei cap a la població i la 
cultura i la seva trajectòria, que ha tra-
vessat totes les vicissituds històriques 
i socials de la major part del segle XX. 
Aquelles biblioteques van fer una tasca 
complementària a la de les institucions, 
i en alguns casos de suplència, ja que 

sense elles moltes poblacions catalanes 
no haurien disposat de servei de lectura 
pública. També van organitzar i acollir 
moltes activitats culturals, en uns temps 
difícils, i van ser pioneres en l’ús de les 
tecnologies, però sobretot van apropar 
els llibres als lectors.
Aquest llibre, amb la biblioteca d’Iguala-
da protagonista de la portada, vol ser-ne 
un testimoni i un acte de reconeixement 
a la tasca cultural realitzada durant anys 
per la Xarxa de Biblioteques de La Cai-
xa. 
 
 

 

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
9 de juliol de 201024 WWW.VEUANOIA.CAT Cultura  

La natura té el poder. Mira aquesta 
planta com creix amb el temps. Les 
fulles són ja verdes i té la tija ferma. No 
ha sortit mai d’aquestes quatre parets 
que la retenen. La infravalorem, 
només perquè som capaços de jutjar 
que no té sentiments ni pensaments. 
El racionalisme ho divideix tot.
Esperem una mica més i deixem-la 
créixer salvatgement. Portem-la a la 
selva i que sigui la pluja natural qui 
l’alimenti, deixem que escampi les lla-
vors d’aquestes flors que ja s’insinuen 
lliurement al vol. 
Després, fem el mateix amb els ani-
mals. Escolta, posem en llibertat els 
tigres dels zoològics, les zebres dels 
safaris tancats, els dofins de peixeres 
limitades. Alliberem els ocells de les 
seves gàbies, és l’espai entre les reixes 
allò que els mata. Obrim les portes a 
rates i hàmsters quotidians, tornem al 
mar les petxines i els escamarlàs. Fem 
que els pingüins tornis als seus pols 
d’origen, que gaudeixin del gel i del 
fred. Ajudem a les girafes engabiades 
a tornar a les seves sabanes naturals, 
que puguin elegir l’arbre del que 
volen extreure l’aliment. Cal donar lli-
bertat a l’ésser viu, deixar que els xim-
panzés visquin amb ximpanzés en 
l’espai natural dels ximpanzés. Donar 
vida a la vida.
Potser així entendrem que la llibertat 
és l’espai en el temps. Deixem que les 
seves morts puguin ser antigues, com 
quan la civilització no coneixia encara 

el do de domesticar, o com quan ens 
caçàvem mútuament per poder créi-
xer. És necessari recordar que partim 
d’un passat comú, i pensar que, per 
alguna petita casualitat divina, ben 
hauria pogut ser que l’evolució afa-
vorís més als lleons que a nosaltres. 
Potser haurien estat ells els capaços 
de desenvolupar la facultat de la 
parla,d’aprendre a caminar sobre 
dues potes, a fer foc, a descobrir la 
roda i a viure amb cases de maons. 
Podria ben ser, com a conseqüència 
d’una casualitat evolutiva, que els 
lleons fossin els reis de la civilització, 
que el món es governés per ells. Amb 
el temps, potser també descobririen 
l’art i potser també estudiarien el seu 
passat. Imagina que tot això fos real, 
com aquesta planta davant nostre. Si 
tot això fos real, segurament només 
seríem el seu joc de diumenge al parc, 
ens observarien com una espècie del 
passat, encallats en l’escala evolutiva 
i forçats a viure entre reixes zoològi-
ques per culpa d’una casualitat mil-
lenària. Doncs no només cal alliberar 
els éssers, també el pensament. Dóna 
llibertat a la ment, no limitis la imagi-
nació. No tanquis la consciència en 
una gàbia; obre la porta del demà.
Potser mai serem els súbdits d’una 
altra espècie, però sempre estarem 
subordinats a la natura. Deixa fluir la 
consciència i recorda que tot present 
és fruit d’un passat, que podria ben 
bé no existir.

Llibertat natural

DAVID SOLER ORTÍNEZ

Mots detinguts

MIRALLES / JAUME SINGLA 

La ceramista Mary Gumà, radicada des 
de fa uns anys a la Caseta Gumà de Mi-
ralles exposa des d’avui divendres i fins 
el 25 de juliol, a Olesa de Montserrat, la 

La ceramista Mary Gumà, 
exposa els seus “Modiglins” 

seva col·lecció de ceràmiques “Modi-
glins” que reprodueixen un seguit de 
personatges esparreguerins, olesencs 
i anoiencs de tots els àmbits socials: la 
cultura, el folklore, l’escena... perquè 
Mary Gumà és una persona que toca 
tots els àmbits socials i culturals del seu 
entorn, especialment de la Llacuna. La 
inspiradora de les figures va ser la prò-
pia mare de l’artista -que fa poc més 
d’un any ens va deixar- que li reproduïa 
els quadres de Modigliani “que, des de 
sempre, m’han fascinat”. 
La desaparició de la mare va fer que 
Mary Gumà anomenés a la seva col-
lecció Modiglins, en homenatge a la 
mare. I ara, tots els Modiglins i alguns 
dels quadres de la seva mare, els expo-
sa a la Sala d’Exposicions de la Casa de 
Cultura d’Olesa de Montserrat -carrer 
Salvador Cases, 26- en una mostra on 
moltes persones s’hi veuran reflectides 
“en la meva forma de veure les perso-
nes a través de les mans” com diu la 
mateixa Mary Gumà. Programa de reportatges Programa humorístic Programa esportiu Programa magazínPrograma informatiu Programa de política Programa musical
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CICLE CONFERÈNCIES D’ECONO-
MIA
- Igualada
Conferència de Santiago Niño-Be-
cerra, dins del cicle de conferència 
d’economia: Algú ens pot explicar 
què està passant?
Avui divendres a 2/4 de 7 de la tarda, 
a l’Ateneu Igualadí

ANOLIA
- A Igualada
The Pepper Pots. Presenten nou 
àlbum Now!, nou so, nova imatge 
i nous horitzons que mostren una 
banda en constant evolució.
Avui divendres a les 11 de la nit a la 
plaça de Pius XII.

ANOLIA. NIT PER ALS PETITS
- A Igualada
Projecció de la pel.lícula Avatar.
Avui divendres a les 10 del vespre a 
la plaça Catarineu.

FESTES DEL CARRER DE SANT 
AGUSTÍ
- A Igualada
Activitats organitzades per l’As-

sociació de veïns/es i comerciants 
del carrer de sant Agustí.. 
Per a més informació, consulteu les 
pàgines de Gent de La Veu.

DISSABTE 10

ANOLIA
- A Igualada
Los delinqüentes. Flamenco/ la-
tin/rock.  Del rockabilly prolvorós 
inicial al rock patanegra.
Demà dissabte a les 11 de la nit a 
l’avinguda Catalunya.

FESTES DEL CARRER DE SANT 
AGUSTÍ
- A Igualada
Activitats organitzades per l’As-
sociació de veïns/es i comerciants 
del carrer de sant Agustí.. 
Per a més informació, consulteu les 
pàgines de Gent de La Veu.

THE LEMON DAY
- A Capellades
Cinquena edició del The Lemon 
Day, el festival de música orga-
nitzat per l’Associació d’amics del 
rock’n’roll i una mica de pop. 
Dissabte a partir de les 7 de la tarda 

al parc de la Font Cuitora.

DIUMENGE 11

X CURS DE LIED PER A PIANISTES I 
CANTANTS - PAPER DE MÚSICA
-Capellades
Paper de Música celebra el desè 
aniversari del Curs de Lied per a 
pianistes i cantants amb quatre 
concerts en homenatge també 
al 200 aniversari del neixement 
de Robert Schumann i el 150 de 
Hugo Wolf
A les 6 de la tarda Concert inaugu-
ral a càrrec dels professors, Mitsuko 
Shirai, mezzosoprano i Francisco 
Poyato, piano. Obres de Robert 
Schumann i Hugo Wolf.

BALL
- A Òdena
Nova sessió de ball en directe 
amb el músic Nieto. 
Al Casal d’Avis d’Òdena de 6 a 9 de 
la tarda al carrer Jaume I. Preu de 
l’entrada amb consumició 2,5 eu-
ros

RUTA URBANA PEL PATRIMONI 
DE LA CIUTAT EN SEGWAY
- A Igualada
Ruta d’una hora de durada pel 
patrimoni urbà d’Igualada en se-
gway, acompanyats per guies ex-
perts de l’empresa See The Way
Diumenge a 2/4 de 12 del matí, des 
del Museu de la pell. Preu de l’activi-
tat: 40 euros. Reserves prèvies al tel. 
938046752. Places limitades.

DIMARTS 13

ANOLIA
- A Igualada
Xitxarel·los. Rock/Flok/Ska.  
Dimarts a 2/4 d’ 11 de la nit a l’Esta-
ció Vella.

DIMECRES 14

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ EL 
SOMRIURE PERMANENT
- A Igualada
Jaume Singla presenta una mostra 
fotografica d’Indonèsia. El somriu-
re permanent. Son 98 fotografies 
obtingudes a Jakarta, Jogjakarta i 
Bali, el passat mes de novembre.

A les 8 a La Sala Municipal d’Ex-
posicions amb l’actuació sorpresa 
d’un grup de musics d’Indonèsia i 
amb asistencia de la Ambaixadora 
d’Indonèsia a Espanya, Adiyatwi-
di Adiwoso Asmady, desplaçada 
expressament des de Madrid per a 
aquest acte.

X CONCURS DE LIED
- Capellades
Segon concert amb Carlos Alco-
cer, tenor -alumne del curs- i Fran-
cisco Poyato, piano. Dichterliebe, 
(amor de poeta), op. 48 de Robert 
Schumann.
A les 9 del vespre, a Paper de Músi-
ca. Entrada lliure

ANOLIA
- A Igualada
Los Fulanos. Llatí/soul/funk.  
Dimecres a 2/4 d’ 11 de la nit a l’Es-
tació Vella.

ANOLIA
- A Igualada
Teràpia de shock. Rock/punk.  
Dijous a 2/4 d’ 11 de la nit a l’Estació 
Vella.

ANOIA / LA VEU
Durant els dies 2 i 3 de juliol, al recinte La 
Sala, va tenir lloc el Certamen de grups 
de música jove d’Igualada. 
Han estat tretze els grups que es van 
presentar finalment, i varen actuar se-
gons l’ordre que se’ls va atorgar en el 
sorteig que es va realitzar el divendres 
4 de juny.
El jurat, format pel Jordi Novell com a 
representant d’Enderrock, en Xavier Pas-
quina com a representant dels 40 Prin-
cipals, i l’Ester Vilà com a representant  
de la productora Acords de Terrassa; 
després de molt deliberar, varen decidir 
que els grups que es mereixien ésser 
classificats, de quarta a primera posició, 
eren els següents: Face, Fraktal, Mahogo 
i Faèrica.
Faèrica, com a grup classificat en primer 
lloc va rebre 720 euros, una invitació per 
actuar dins del marc del Track, concurs 
de música jove del Vendrell; un autobús 
pagat pel departament de Joventut, per 
al grup i tots els seus seguidors, per po-
der anar de forma gratuïta a qualsevol 
concurs o projecte de promoció artística 
musical d’arreu de Catalunya i la possi-
bilitat d’actuar l’any vinent a l’Anòlia de 
forma remunerada.
Mahogo, que va ser el grup classificat 
en segon lloc, va rebre un import de 540 
euros com a premi i també se’ls va oferir 

la possibilitat d’actuar a l’Anòlia al 2011. 
Fraktal i Face van rebre la quantitat de 
360 euros i 180 euros, respectivament. 

Festa del Mestizzatge
Per altra banda la nit del dijous 1 de 
juliol, el recinte La Sala va acollir a un 
gran nombre de joves que assistien a 
La Festa del Mestizzatge. Aquest és un 
esdeveniment que s’organitzà des de la 
Zona Jove d’Igualada, una comissió de 
joves de la ciutat, amb el suport del de-
partament de Joventut de l’ajuntament 
d’Igualada. La Festa del Mestizzatge és 
una mostra dels grups de música que 
sorgeixen dels diferents instituts d’Igua-
lada. Els vuits grups inscrits varen tenir 
la possibilitat de tocar, molts per prime-
ra vegada, sobre un escenari com és el 
d’aquest recinte, durant 25 minuts.

Faerica guanya el Certamen 
de grups de música 
d’Igualada
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SANT PERE SALLAVINERA / LA VEU
Any rere any, i ja en són quinze, les Nits 
Culturals de Sant Pere Sallavinera ens 
ofereixen un festival de música clàssica 
de primer ordre. L’escenari, la cuidada 
plaça on cases totalment restaurades 
ens mostren la bellesa de la pedra vis-
ta, la sonoritat que no té res a envejar 
al millor auditori, i l’amabilitat, en tot 
moment, dels organitzadors, tot això no 
seria res sinó hi suméssim una acurada 
programació amb uns intèrprets de pri-
mer nivell.
Divendres vam tenir la sort d’escoltar un 
dels millors concerts de la ja llarga vida 
del festival. Sota el títol de Claret Piano 
Quartet, se’ns van oferir tres peces que 
difícilment es poden escoltar si no és en 
gravacions. Poques vegades els conjunts 
de música de cambra ens proposen un 
programa amb aquest alt grau d’interès.
La peculiaritat d’aquest Quartet  és que, 
en lloc d’un segon violí,  incorporen el 
so del piano. La formació està integrada 
pels reconegudíssims germans Claret 
-Gerard al violí i Lluís al violoncel-, Cris-
tian Ifrim a la viola i Maruxa Llorente al 
piano. El nombrós públic que havia acu-
dit atret pel programa i l’actuació dels 
germans Claret no va quedar defraudat 
i els llargs aplaudiments es van veure 
recompensats  amb el magnífic bis que 
ens van oferir. 

Si la nit de divendres va ser màgica en-
cara ens quedava per gaudir de la bri-
llant actuació de tres tenors ben cone-
guts pel públic afeccionat a l’òpera, els 
dos catalans Alex Vicens i Josep Fadó, i el 
xilè León de la Guardia, acompanyats al 
piano per Ricardo Estrada. Els tres tenors 
junts ens van oferir cançons napolitanes 
conegudes pel públic com O sole mio i 
Torna a Sorriento. El públic, dempeus, va 

Nou èxit de les Nits Culturals de 
Sant Pere Sallavinera

demanar reiteradament uns bisos que 
van allargar la vetllada fins a altes hores 
de la nit. En definitiva, va ser un concert 
que va destacar per l’exquisidesa de les 
àries i la seva brillant actuació.
Com sempre, dissabte a la tarda, els 
nens també van ser els protagonistes 
d’aquestes Nits Culturals. L’Auditori de 
Barcelona amb el seu concert GIRASONS 
va fer les delícies del públic assistent. 

Els Claret Piano Quartet van fer les delícies del públic assistent



Josep Basols: “L’automòbil ens dóna 
llibertat de moviments i autonomia”
IGUALADA/ JAUME SINGLA

El jove Josep Basols i Aguilera és la ter-
cera generació de Garatge Montserrat, 
un dels establiments de referència en el 
camp de l’automoció a l’Anoia. En Josep 
Basols no ha dubtat en deixar l’esport 
del motor per  incorporar-se a l’empresa 
familiar.

Què representa per a tu, ser el bande-
rer del Gremi?
Primer de tot un orgull. Tinc molta es-
tima a aquesta festa que fa vint-i-cinc 
anys es va tornar a reactivar de la mà del 
meu pare, d’en Jordi i d’en Josep Carbó, 
que en pau descansi. Sant Cristòfol és el 
nostre patró i aquest any celebrem tam-
bé el vint-i-cinquè aniversari de la festa. 
Em fa il·lusió poder seguir el camí del 
meu pare i del meu avi, que també  han 
estat banderers.
La bandera la tindreu exposada al pú-
blic durant un any?
Com que a Garatge Montserrat tenim 
lloc suficient, nosaltres posarem a la 
vista la bandera del Gremi perquè és un 
orgull poder-la lluir.
Aquest any és una mica especial per 
a tu perquè no només has deixat de 
competir en cotxe, sinó que, a més, 
t’has posat al davant de l’empresa 
familiar.
A la vida hi ha canvis importants. Als 
vint-i-nou  anys he deixat un esport que, 
per a mi, ho ha estat tot per agafar  la 
direcció de Garatge Montserrat amb to-
tes les seves conseqüències. Es passen, i 
s’han passat, moments molt difícils però 
estem en el camí de l’estabilitat.
És més difícil pilotar un cotxe de cur-
ses o portar una empresa?
La direcció d’una empresa és més com-
plexa. Al volant depens de tu mateix 
però al capdavant de l’empresa depens 
de moltes circumstàncies alienes. El pes 
de Garatge Montserrat no el porta no-
més la direcció, sinó que el porten tots 
els treballadors. El que ha de funcionar 

Josep Basols i Aguilera és el representant de la tercera generació de Garatge Montserrat, el Banderer del Gremi de Sant Cristòfol

és tot el conjunt de l’empresa. Des de la 
direcció fins als treballadors, si hi ha un 
bon consens pot ser, fins i tot, més fàcil 
de pilotar l’empresa que un cotxe de ral-
lis, però si no és així, és molt més difícil 
portar una empresa.
Garatge Montserrat es recolza en 
molt bones marques.
Efectivament. Opel acaba de complir 
cent deu anys d’història, que són molts 
anys en l’automobilisme. Chevrolet 
n’acaba de complir vuitanta, que també 
són molts anys.
Ambdues, i especialment Opel, tenen 
molta tecnologia punta. Opel ha tornat 
a assentar-se a Alemanya on hi té tota 
la tecnologia, la fabricació, els estudis 
previs, les proves dinàmiques... Opel ha 
tornat als seus orígens del Made in Ger-
many amb la màxima tecnologia alema-
nya. Ho està demostrant amb els darrers 
vehicles que ha tret al mercat.  L’Opel In-
signia ha estat nomenat el millor cotxe 
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europeu de l’any 2009 i té els dos títols, 
espanyol i europeu aquest 2010.  L’Opel 
Meriva acaba de presentar un canvi re-
volucionari amb les portes Flex door, 
que és tota una revolució. Opel és una 
marca totalment activa que recupera 
les posicions de qualitat i lideratge que 
havia tingut.
Amb Chevrolet passa igual, amb una 
excel·lent expectativa de futur. Per dues 
raons: una perquè al darrere hi ha el 
grup automobilístic més gran del món 
que és General Motors i segon perquè 
també està emparada per la tecnologia 
alemanya d’Opel.
Això assegura als models Chevrolet una 
gran fiabilitat, molt bona imatge i, amb 
les grans inversions previstes per Gene-
ral Motors a Chevrolet els propers anys, 
assegura un gran futur a la marca.
Avui en dia, amb les limitacions de ve-
locitat a la carretera, per què es venen 
els cotxes? Pels ajuts de l’estat?

Els cotxes es venen perquè els neces-
sitem. Les limitacions dels transport 
públic fan que necessitem un cotxe per 
tenir llibertat de moviments i no depen-
dre de ningú. Només el cotxe ens dóna 
llibertat de moviments, tant si ets jove 
com si ets gran.
Sense cotxe no sabem com desplaçar-
nos, com ser autònoms. La llibertat de 
moviments i l’autonomia només ens l’ha 
dóna un cotxe.
A més, els nous models vénen amb tal 
cúmul de sistemes de seguretat que 
saps que, si no fas una imprudència, és 
molt difícil de prendre mal. 
Garatge Montserrat té l’avantatge 
dels molts anys de presència a Iguala-
da i sempre al mateix lloc.
Som aquí des del 1957. Tenim 53 anys 
d’història i, lògicament, som molt co-
neguts. Els Basols vivim de l’automòbil, 
no especulem amb l’automòbil. El més 
important de tot és que ens agrada l’au-

tomòbil.
El del cotxe és un mercat molt dur, molt 
competitiu i, si vols donar un bon ser-
vei, t’ha d’agradar molt aquest món. És 
un camp molt canviant, de tendències 
en continu moviment, amb molts alts i 
baixos.... si no el portes dins no el pots 
seguir. En aquest ram, el de l’automòbil, 
no pots especular ni ser-hi a mitges. Ho 
hi ets o no hi ets. El cotxe no admet mit-
ges tintes.
Tots els membres de la família Basols 
esteu vinculats de sempre a l’automo-
ció.
És cert. Serà perquè el meu avi Pedro 
Basols Salaver va fer una molt bona la-
bor entre els seus fills que sempre han 
seguit la senda de l’automoció.
A mi em toca donar la continuïtat a Ga-
ratge Montserrat, però hi sóc perquè 
m’agraden els cotxes i també m’agrada 
dirigir una empresa i el contacte amb la 
gent, ja siguin clients o treballadors.
Has corregut moltes curses, ets un 
dels pilots més ràpids d’Espanya i a 
més et dius Basols. Fora dels circuits, 
tens molts problemes amb la veloci-
tat i els radars?
Vaig començar a conduir als vuit anys i, 
en aprendre a conduir molt abans que 
l’altra gent, tinc un plus de seguretat. A 
més he tingut la sort de veure conduir 
el meu pare i, a més de saber-ne, m’ha 
ensenyat a conduir.
Una cosa és tenir el carnet de conduir i 
una altra saber conduir. Per a saber-ne 
calen moltes hores i fixar-s’hi molt. El 
meu pare mai ha estalviat hores per a 
què n’aprengués. Abans de tenir carnet 
ja competia als circuits i això, vulguis o 
no, et dóna molt bagatge per  conèixer 
les reaccions del cotxe i saber com actu-
ar davant d’un perill.
Tot això no és excusa per no complir les 
limitacions que hi ha marcades a cada 
via per la qual circules i jo, com tothom, 
procuro complir-les sempre. 



“La Festa de Sant Cristòfol és oberta a tothom que 
ens vulgui acompanyar”
Una altra cosa és que no estic d’acord 
amb les velocitats que hi ha fixades en 
algunes vies. No entenc que en una 
autopista de tres o quatre carrils no es 
puguin superar els 120 quilòmetres per 
hora.  Estic totalment d’acord en respec-
tar els senyals diguin 120, 90, 80 o 50, 
però crec que hi hauria d’haver una ade-
quació de les vies a velocitats més mo-
dernes. Adaptar-les als cotxes actuals i a 
les vies que existeixen. En contrapartida, 
penso que en algunes vies urbanes cal-
dria rebaixar la velocitat permesa.
No trobo lògic, en canvi, que es pugui 
anar per ciutat a 50 i per autovia a 80 o 
60 en alguns trams. Hi ha coses que no 
les acabo d’entendre.
Els que hem tingut ocasió de conduir 
un vehicle de curses en circuit sabem 
que és un gran aprenentatge per sa-
ber les reaccions d’un vehicle a la car-
retera en situacions límit per aigua, 
neu o una frenada inesperada. Creus 
que fóra útil que els joves tinguessin 
accés a cursets de seguretat en la con-
ducció?
M’agradaria molt que el RACC o una al-
tra institució, fes aquesta mena de cur-

Garatge Montserrat representa les marques Opel i Crevrolet

sets. Penso que les persones no només 
han d’examinar-se pel carnet de conduir, 
sinó que caldria fer cursets de conducció 
segura. Per més que t’expliquin què cal 
fer en cas de compromís al volant, fins 
que no t’hi trobes no ho aprens a fer.
Dins d’un circuit, i amb monitors, ho 
pots aprendre sense perill. I tenim la sort 
de disposar del Parcmotor de Castellolí 
que és ideal per aquesta mena de cur-
sets. Cal tenir en compte que qualsevol 
comportament pot generar una situació 
de perill per a nosaltres o per als altres. 
El millor sempre és prevenir.
Si els conductors sabéssim com reacci-
onar amb serenitat davant d’un perill, 
milloraríem molt la seguretat a les car-
reteres. 
Crec que fer cursets de seguretat en la 
conducció seria molt bo per a tothom i 
especialment per als més joves.
De tota manera els cotxes actuals te-
nen tantes mesures de seguretat acti-
va que, sense fer una imprudència o 
adormir-te, és molt difícil de prendre 
mal.
Ara els cotxes ens ajuden moltíssim amb 
tots els sistemes de control que equipen 

i això ha reduït molt els accidents. Si a 
més féssim cursets de capacitació i se-
guretat  segurament que els sistemes de 
control dels cotxes no arribarien al límit.
Els cotxes només fan el que no han de 
fer si ultrapassem els seus límits, perquè 

tot sistema de control té uns límits. 
El que cal és evitar arribar al límit dels 
sistemes de control de cada cotxe.
Aquest cap de setmana, de fet des 
d’avui mateix, que el Gremi celebra la 
seva festa. És una celebració oberta a 
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tothom?
Com a banderer puc dir, en nom del Gre-
mi, que la festa està oberta a tothom qui 
hi vulgui participar.   
Avui divendres farem el canvi de bande-
rer des de TurboDiesel, anant en rua fins 
aquí, a Garatge Montserrat, on al vol-
tant de les vuit de la tarda convidarem 
a tothom a còctel, a cava i a coca. Volem 
que tothom pugui gaudir de la festa en 
aquest any d’aniversari. Ens sentim molt 
contents de poder ser els banderers i 
ens agradarà de compartir-ho amb els 
companys del Gremi, amb els clients, els 
exclients o amb qualsevol persona que 
ens vulgui acompanyar en una diada 
festiva com aquesta.  Serà un moment 
de trobada amb tots els afeccionats i 
usuaris del motor.
Demà dissabte al vespre, a la plaça de 
Cal Font, fem una xocolatada i després 
un ball que també és obert a tothom qui 
ens vulgui acompanyar, sense oblidar 
que tots els usuaris de l’automòbil te-
nen una cita amb la benedicció de cot-
xes que es farà, com cada any, al passeig 
Verdaguer.



LA VEU.

Sant Cristòfol és el patró dels automo-
bilistes i intercessor de tots els que vi-
atgen, de tots aquells que volen iniciar 
un viatge. Segons la tradició cristiana, 
aquest sant és hereu d’un gegant pa-
lestí anomenat Rèprobe, un personat-
ge que per la seva grandària ajudava 
als viatgers a travessar un riu molt ca-
balós.

Qui fou sant Cristòfol?
Una llegenda explica que a la Palesti-
na del segle III hi vivia un personatge 
gegantí anomenat Rèprobe que aju-
dava a la gent a travessar un riu molt 
cabalós. Amb un tronc de palmera que 
li feia de bastó, el gegant es carregava 
la gent a les espatlles i, els portava fins 
a l’altre marge.
La llegenda explica que Rèprobe volia 
servir a la persona més poderosa de 
la Terra. Primer es posà al servei d’un 
Rei fins que s’adonà que a aquest li 
tremolaven les cames quan sentia 
anomenar el Diable. Més tard, decidí 
posar-se al servei del Diable, fins que 
va acabar fent totes les malifetes que 
el nou amo li manava. Un dia Rèprobe 
descobrí que el Diable fugia en veure 
una creu i decidí aleshores posar-se al 
servei de Crist, doncs semblava ser la 
persona que tenia més poders sobre 
tots els homes.
Abandonà el Diable i anà a córrer món 
fins que un ermità li digué que la mi-
llor manera de servir a Crist era aju-
dant a la gent a traspassar, a coll, un riu 
cabalós on s’havia ofegat molta gent. I 
així ho féu. 
Una nit de llamps i trons, i mentre el 
gegant dormia, va trucar a la porta 
de la seva cabana un nen que va de-
manar-li si seria capaç de portar-lo a 
l’altre banda del riu. El colós, encara 
endormiscat però irritat per la for-
mulació de la pregunta, va acceptar 
el repte però a mig riu, la càrrega de 
la criatura se li féu tan feixuga que el 
gegant es va veure en grans dificultats 
per aconseguir-ho. Aleshores li digué 
que pesava més que el món sencer, a 
la qual cosa l’infant li respongué que, 
en efecte, ell era Crist, qui havia fet el 
món. Dit això l’infant desaparegué mi-
raculosament i el gegant va veure com 
el bastó que havia clavat al terra, havia 
arrelat i floria.
Sant Cristòfol és des d’aleshores re-
presentat amb el nen Jesús assegut a 
la seva espatlla i sostenint amb la mà 
dreta un arbre amb tot el brancatge 
que li fa de bastó.

Etimologia del mot Cristòfol
Amb la cristianització de la història 
del personatge passa-rius palestí, el 
gegant Rèprobe canvia de nom i passa 
a dir-se Cristòfol, que prové del mot 
grec-llatí Cristophorus, que significa, 
literalment, “el portador de Crist”.

Sant Cristòfol 2010 arriba amb actes lúdics  i 
gratuïts per a tothom 

Sant Cristofol es es Patró dels conductors

IGUALADA / JAUME SINGLA

El dia 10 de juliol és la festa de Sant Cris-
tòfol que és el patró dels conductors, 
transportistes i mecànics.
El gremi dels automobilistes i mecànics 
sempre ha celebrat aquesta festa, però 
durant anys ho va fer de forma privada 
de cadascun dels professionals del ram. 
Fa vint-i-cinc anys però un  grupet d’en-
tusiastes va recuperar la Festa de Sant 
Cristòfol com a festa gremial del ram del 
automòbil a la comarca.
Aquest any la festa va tenir un celebra-
ció prèvia amb la Jornada de Respon-
sabilitat en el trànsit amb una marxa 
motera  matinal que va recórrer diverses 
poblacions anoienques a bord de motos 
de fins a 125 cc. de cilindrada.
És però aquest cap de setmana quan ar-
riba el gruix de la Festa de Sant Cristòfol 
2010 que seguint la tradició dels darrers 
anys, és una festa oberta a tot el públic. 
No endebades tots som usuaris de l’au-
tomòbil en una mesura o altra.

Avui divendres, canvi de Banderer
Avui divendres, el banderer de l’any 
passat, Turbo Dièsel Injecció, lliurarà la 
Bandera de Sant Cristòfol al Banderer 
d’aquest Any que és Josep Bassols i Agui-
lera representant de la tercera generació 
de Garatge Montserrat d’Igualada.
El lliurament de la bandera serà a 2/4 de 
8 del vespre i després s’anirà en Cercavi-
la de cotxes pels carrers d’Igualada, fins 
a Garatge Montserrat on hi haurà coca, 
cava i refresc per a tothom a partir de 
les 8 de la tarda. Tant la cercavila com la 
convidada són actes molt tradicionals 

de la festa de Sant Cristòfol.

Demà benedicció de vehicles
Demà dissabte a les 9 del matí, a la Ba-
sílica de Santa Maria d’Igualada, tindrà 
lloc l’Ofici Solemne en honor a Sant Cris-
tòfol, oficiat per mossèn Josep Massana. 
El Cor Parroquial de Santa Maria, diri-
git per Coni Torrens, i amb Isidre Solé a 
l’orgue, hi posarà els seus cants. També 
s’interpretaran els Goig’s de Lleonard 
del Rio.
Després i des de les 11 del matí i fins a 
les dues de la tarda, hi haurà la bene-
dicció de vehicles al passeig Verdaguer 
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ció. Es tracta d’un record elaborat sobre 
una peça de cuir, molt característica de 
la ciutat d’Igualada.

Tarda i nit a Cal Font
També demà dissabte, però a les 6 de la 
tarda, hi haurà una xocolatada popular 
a la plaça de Cal Font. A dos quarts de 
nou, hi haurà un espectacle de màgia i 
il·lusionisme. 
En acabar i des de les 10 fins a les 12 de 
la nit l’orquestra Aquarama amenitzarà 
el Ball del Conductor.
Tots aquests són actes de Sant Cristòfol 
2010 amb els quals el gremi de profes-
sionals relacionats amb l’automoció vol 
compartir amb tots els anoiencs la seva 
festa patronal i per això els fa oberts i a 
l’aire lliure.

Calaf també celebra Sant Cristòfol
A Calaf ja és tot a punt per celebrar, 
aquest cap de setmana, la festa del pa-
tró dels conductors. Dissabte a les 6 de 
la tarda tindrà lloc la tradicional  bene-
dicció de vehicles a la plaça dels Arbres. 
Tots els que passin per la benedicció 
seran obsequiats amb un número per a 
un sorteig d’un tortell de Sant Cristòfol, 
gentilesa de La Lionesa. El sorteig es farà 
a la mitja part del ball, entre la gent que 
hi assisteixi. Després, a les 8 del vespre, 
es farà una missa en honor al sant. 
L’endemà diumenge la festa continuarà 
a partir de 2/4 de 8 al passeig de Santa 
Calamanda, amb un ball a càrrec de l’or-
questra Banda Sonora. 
En cas de mal temps, el ball es faria a la 
Unió Calafina.

C. d’Alemanya, 9 (Polígon Industrial Les Comes)
Tel.: 93 805 43 22 · Fax: 93 805 48 52 

08700 IGUALADA

TALLERS i SERVEIS IGUALADA
REPARACIÓ MECÀNICA DE VEHICLES TOTES LES MARQUES

REPARACIÓ DE BALLESTES.
   SECCIÓ DE PLANXA I PINTURA

SERVEI DE GRUA

-entre Sant Magí i Òdena- on hi haurà un 
carril especial per passar a la benedicció 
sense alterar el trànsit. La benedicció 
està organitzada per Auto Sport Iguala-
da. Aquest any la festa de Sant Cristòfol 
coincideix amb un dissabte, pel que es 
fa més fàcil dedicar uns minuts a la be-
nedicció del vehicle on cadascun dels 
conductors ens hi passem moltes hores 
al llarg de la setmana.
Cada any centenars de vehicles recla-
men la benedicció i protecció de Sant 
Cristòfol, patró dels conductors, reno-
vant la imatge del sant que es lliura gra-
tuïtament cada any durant la benedic-

Per què sant Cristòfol 
és el patró dels 
viatgers?
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Un Mercedes és sempre un Mercedes, 
per anys que tingui
JAUME SINGLA

Portar un Mercedes-Benz, sempre ha 
estat un signe de distinció. No és pas 
el cotxe més luxós ni el més potent ni 
tampoc el més sofisticat, però és un 
Mercedes.
El conductor d’un Mercedes és una 
persona segura, de gustos poc estri-
dents i normalment és una persona 
que necessita passar moltes hores a 
l’interior del seu vehicle. Per això Mer-
cedes Benz és una de les marques més 
fiables que hi ha al mercat automobi-
lístic.
Per començar Mercedes Benz no posa 
als seus cotxes noms altissonants ni 
estranys. Tenim els Mercedes Clase 
A, Clase B, Clase C... i després poden 
aparèixer sigles com AMX o CLX per a 
models més marcadament esportius, 
però sempre dins de la sobrietat i fia-
bilitat de la marca alemanya.
Fruit d’això és el fet que Mercedes 
sigui la marca que millor resisteix el 
preu amb el pas dels anys. Per això 
diem que un Mercedes és sempre un 
Mercedes. 

La seguretat és el primer
Per a Mercedes Benz la seguretat és el 

Mercedes

primer. Hi ha marques que tenen fama 
de fer vehicles segurs, però Mercedes 
ho és autènticament.
Al volant de qualsevol model Merce-
des el conductor ho té tot a l’abast 
per dominar tots els paràmetres del 
vehicle, sense separar les mans del 

volant ni haver de treure els ulls de la 
carretera.
I tot fet amb distinció i luxe amb aca-
bats de primera qualitat. 
Quan opcionalment el client ha dema-
nat tenir seients de cuir de sèrie, s’ha 
entapissat el cotxe amb cuir autèntic, 
molt sovint fabricat a Igualada.
El desenvolupament tecnològic de 
Mercedes està encaminat a fer més 
senzill i segur el funcionament del 
cotxe. Perquè en la senzillesa radica 
també una bona part de la seguretat, 

que en els Mercedes, com correspon 
a una marca puntera, la seguretat és 
màxima.

Netedat de línies
Exteriorment Mercedes manté unes 
línies inconfusibles, però cada tempo-
rada hi va fent petites modificacions 
que el mantenen sempre a l’última, 
sense sortir del classicisme.
Aquest any els models Mercedes pre-
senten un nou frontal amb una graella 
més gran, les òptiques ja no són ova-
lades i també s’han modificat el para-
cops i els retrovisors. 
Incorpora un sistema d’il·luminació 
diürna integrat mitjançant una fila 
de LED a les defenses davanteres. Els 
llums del darrere i els intermitents 
també són del sistema LED.
Les línies clàssiques de Mercedes són 
sempre netes i transmeten sensació 
d’elegància i fortalesa.
Tant per dins com per fora el tacte del 

Mercedes és sempre elegant i acolli-
dor, amb una marcada tendència a la 
comoditat.

Més motors
Mercedes Benz ofereix un seguit de 
motors de tota mena de cilindrades i 
potències que tenen en la fiabilitat i 
durabilitat la seva divisa.  Sense obli-
dar, és clar, l’economia de combustible 
i les emissions de CO2 que es mante-
nen entre les més baixes.
I no és pas perquè no hi hagi motors 
Mercedes Benz poc potents.
Per exemple, hi ha el motor 300 CDI 
BlueEfficiency de 190 cavalls de po-
tència a 3.800 rpm que és capaç d’ac-
celerar de 0 a 100 Km/h en 9,5 segons 
però amb un consum mixt -ciutat car-
retera- de 7,6 litres per cent quilòme-
tres i unes emissions de CO2 de 199 
grams.

AMG el tope de la gamma
El tope de la gamma Mercedes Benz es 
la sèrie AMG que és el més esportiu de 
la marca. Té seients esportius, volant 
AMG amb lleves, pedals d’acer, noves 
llums de cortesia i amb un emblema 
AMG tant al volant com a la tapisseria 
i les catifes.
Però entre la Clase A i l’AMG Merce-
des Benz ofereix un ventall de models 
que s’adapten a totes les necessitats. 
En alguns casos poden semblar alts 
de preu, però si fem una comparati-
va entre la fiabilitat, luxe, seguretat, 
elegància, comoditat, i el comparem 
amb els mateixos paràmetres d’algu-
nes altres marques, hom s’adona que 
un Mecedes no és car perquè, per més 
anys que passin, seguirà sent un cotxe 
distingit i fiable.
Fins ara els productes que duraven 
massa no estaven de moda, però ara 
amb la crisi, són les compres més intel-
ligents que podem fer.
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Interior d’un Mercedes

Mercedes és la marca 
que millor resisteix el 
preu amb el pas dels 
anys. Per això diem que 
un Mercedes és sempre 
un Mercedes



Fes de sant Cristòfol tu mateix quan es tracti del cotxe

Com a minim hauriem de tenir sempre cura dels nivell de l’oli i el liquid refrigerant

JAUME SINGLA 

Si haguéssim de fer cas a l’administració 
pública -estatal, autonòmica o local- po-
dríem pensar que estan preocupats per 
la nostra seguretat i per això posen lí-
mits de velocitat i ens obliguen a passar 
el control de la ITV periòdicament. Una 
bona part d’aquestes mesures tenen 
afany recaptador principalment, però 
val a dir que l’obligació de passar l’ITV 
és segurament la mesura que més vides 
pot haver salvat a Catalunya des que es 
va implantar.
Les persones ens passem moltes hores 
circulant per ciutats i carreteres per ra-
ons laborals, però també en passem per 
lleure o en viatges de vacances en pare-
lla o amb la família.
Per la carretera un moment o altre del 
dia tots hi passem i moltes vegades a ve-
locitats d’entre 90 i 120 quilòmetres per 
hora. Això són velocitats relativament 
baixes per a la capacitat dels cotxes 
actuals, que vénen equipats majoritàri-
ament amb diversos sistemes de segu-
retat activa i passiva.
Val a dir però, que si no fem un manteni-
ment correcte de tots els elements que 
conformen el nostre vehicle, perdem la 
seguretat que ens aporta i, per una sim-

ple regla de tres, com més hores passem 
a l’interior del vehicle, més possibilitats 
tenim de patir un accident ja sigui per 
culpa nostra o per culpa dels altres.

La prevenció que salva vides
En l’àmbit del motor la prevenció és 
sempre el que més vides ha salvat. Po-
dem entendre la prevenció com la ne-
cessària i desitjable formació dels nous 
conductors, a una actitud de prudència 
anant al volant, a no arriscar-se a condu-
ir amb son o després de menjar i beure. 
Però també l’hem d’entendre com tenir 
cura del necessari manteniment del 
nostre cotxe, sobretot pel que fa als ele-

ments que pateixen més desgast.
No cal dir els pneumàtics, que són l’ele-
ment que ens manté la direcció del 
vehicle. O les suspensions, que són les 
responsables que tinguem les rodes 
sempre en contacte amb l’asfalt. 
El nostre cotxe té diversos elements que 
ens han d’ajudar a fer del nostre viatge, 
llarg o curt, un fet absolutament nor-
malitzat, sempre que els tinguem en 
perfecte funcionament en tota mena de 
circumstàncies.

Una prevenció que estalvia diners
Per això és convenient, i més ara que 
arriben les vacances en què utilitzarem 
més vegades i per més estona el nostre 
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cotxe, fer-li donar una ullada pel nostre 
mecànic de confiança.
És una prevenció que ens resultarà gra-
tis perquè ens evitarà una avaria fora de 
casa, en dia festiu, i havent d’acudir a un 
mecànic o un servei oficial que ens és 
completament desconegut.
Una trucada al nostre mecànic ens per-
metrà reservar una hora de lliurament 
del vehicle i una altra per recollir-lo re-
visat i garantit. La factura que ens farà 
el nostre professional de confiança, serà 
-i parlo per dolorosa experiència- molt 
menys onerosa que la que ens farà qual-
sevol mecànic d’aquests mons de Déu 
on tinguem la pega de tenir una avaria.
Una avaria que pot ser una cosa tan 

simple com el trencament d’una de les 
corretges de distribució, o la punxada 
d’una roda. Per simple que sigui, fora de 
casa sempre em trobo amb preus pitjors 
dels que podria haver trobat a l’Anoia. A 
més que la garantia és més fàcil que la 
pugui reclamar a la mateixa població on 
visc que, per exemple, a Andorra o a la 
Costa Brava, per posar només dos exem-
ples prou propers.
Quan viatgem per plaer acostumem 
a anar amb la família. Si a causa d’una 
avaria, per fàcil de resoldre que sigui, 
quan anem amb el cotxe carregat, amb 
ganes d’arribar al nostre destí per des-
cansar i amb infants o persones grans 
amb nosaltres, qualsevol contratemps 
es converteix en un problema de grans 
dimensions.
I si quan el mecànic ens diu què li passa 
al nostre cotxe i especifica que és per 
falta de manteniment, la cara de babaus 
que ens queda, és d’aquelles que es re-
corden tant de temps.
I ja no us dic res si després de pagar 
300 euros per una reparació, ens diuen 
que ha estat provocada pel trencament 
d’una peça que, per canviar-la, només 
ens hauria costat 6 euros...

Compte amb la son
La millor manera d’encarar un viatge és 
tenir el cotxe en perfecte estat de man-
teniment. En èpoques com aquesta, en 
què tota despesa ens fa dubtar, no hau-
ríem d’estalviar en el manteniment del 
nostre cotxe. Al capdavall ens ha de pro-
tegir a nosaltres i a tota la família.
Tampoc no es pot conduir amb son.
A determinades hores de la nit, quan en 
circumstàncies normals ja estaríem dor-
mint, la son ens arriba gairebé sense avi-
sar. Ens n’adonem que tenim son perquè 
ens costa de mantenir els ulls oberts i no 
podem fixar la vista en un punt sense 
que el cotxe es mogui de carril.
En aquests casos el millor és parar a dor-
mir, demanar a un altre dels ocupants 
que condueixi o parar en una gasolinera 
a beure una beguda de cola perquè el 
cafè tarda més estona a fer-nos efecte. 
Sobretot no ens fiem que podem se-
guir conduint perquè ja estem arribant. 
Quan ens sentim molt a prop de casa el 
nostre cos pateix una mena de rendi-
ment, sobretot si fa molta estona que 
estem conduint, que fa que ens arribi 
la son d’una manera sobtada i puguem 
patir un greu accident.
En circumstàncies així, fa un any vaig 
tenir un ensurt a quatre quilòmetres de 
casa una matinada. A banda d’una cos-
tosa reparació de la carrosseria del cot-
xe, quan dues hores després vaig arribar 
a casa, no podia dormir perquè encara 
tenia l’ensurt i el remordiment que po-
dia haver provocat un accident a altres 
persones.
Tant el cotxe com el conductor han 
d’estar en les millors condicions. Tots hi 
guanyarem. 
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REPARACIÓ BOMBES I INJECTORS: 
- mecànics i electrònics.

DIAGNOSI I REPARACIÓ DE TOT TIPUS 
DE SISTEMES D’INJECCIÓ DIÈSEL:
- COMMON-RAIL.
- UPS, PLD, VIS industrial.
- BOMBES VP29/30/44.

TURBO COMPRESSORS: 
- servei i reparació.

TACÒGRAFS ANALÒGICS I DIGITALS.

noves instal·lacions al seu servei!

1

PINTURAUTO

Reparació 
de xapa 

Planxa Pintura

Pintura de
tota mena
de vehicles

C. Països Baixos, 4 (Pol. Industrial) · 08700 IGUALADA · Tel. 93 805 21 69

Gaspar Camps, 31- Igualada
Tel.: 93 803 21 98 • Fax 93 803 74 12

AUTO - MOTOR NADAL S.L.
EL SEU TALLER DE CONFIANÇA 

· IMPORTANTS OFERTES en vehicles nous, km 0 i gerència.
· 4X3 EN PNEUMÀTICS primeres marques 
(Michelin, Dunlop, Continental, Goodyear)
· REVISIÓ PRE-ITV gratuïta i li passem la ITV.

Av. Dr. Barraquer, 59 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. 93 806 07 80 - Fax 93 806 03 68

Passeig de Verdaguer, 165 - 08700 - IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 804 53 51

Una trucada al nostre 
mecànic de confiança 
ens permetrà reservar 
una hora per fer el man-
teniment del nostre ve-
hicle, una fórmula molt 
més econòmica que 
haver d’acudir al mecà-
nic durant les vacances



Fes de sant Cristòfol tu mateix quan es tracti del cotxe

Com a minim hauriem de tenir sempre cura dels nivell de l’oli i el liquid refrigerant

JAUME SINGLA 

Si haguéssim de fer cas a l’administració 
pública -estatal, autonòmica o local- po-
dríem pensar que estan preocupats per 
la nostra seguretat i per això posen lí-
mits de velocitat i ens obliguen a passar 
el control de la ITV periòdicament. Una 
bona part d’aquestes mesures tenen 
afany recaptador principalment, però 
val a dir que l’obligació de passar l’ITV 
és segurament la mesura que més vides 
pot haver salvat a Catalunya des que es 
va implantar.
Les persones ens passem moltes hores 
circulant per ciutats i carreteres per ra-
ons laborals, però també en passem per 
lleure o en viatges de vacances en pare-
lla o amb la família.
Per la carretera un moment o altre del 
dia tots hi passem i moltes vegades a ve-
locitats d’entre 90 i 120 quilòmetres per 
hora. Això són velocitats relativament 
baixes per a la capacitat dels cotxes 
actuals, que vénen equipats majoritàri-
ament amb diversos sistemes de segu-
retat activa i passiva.
Val a dir però, que si no fem un manteni-
ment correcte de tots els elements que 
conformen el nostre vehicle, perdem la 
seguretat que ens aporta i, per una sim-

ple regla de tres, com més hores passem 
a l’interior del vehicle, més possibilitats 
tenim de patir un accident ja sigui per 
culpa nostra o per culpa dels altres.

La prevenció que salva vides
En l’àmbit del motor la prevenció és 
sempre el que més vides ha salvat. Po-
dem entendre la prevenció com la ne-
cessària i desitjable formació dels nous 
conductors, a una actitud de prudència 
anant al volant, a no arriscar-se a condu-
ir amb son o després de menjar i beure. 
Però també l’hem d’entendre com tenir 
cura del necessari manteniment del 
nostre cotxe, sobretot pel que fa als ele-

ments que pateixen més desgast.
No cal dir els pneumàtics, que són l’ele-
ment que ens manté la direcció del 
vehicle. O les suspensions, que són les 
responsables que tinguem les rodes 
sempre en contacte amb l’asfalt. 
El nostre cotxe té diversos elements que 
ens han d’ajudar a fer del nostre viatge, 
llarg o curt, un fet absolutament nor-
malitzat, sempre que els tinguem en 
perfecte funcionament en tota mena de 
circumstàncies.

Una prevenció que estalvia diners
Per això és convenient, i més ara que 
arriben les vacances en què utilitzarem 
més vegades i per més estona el nostre 
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cotxe, fer-li donar una ullada pel nostre 
mecànic de confiança.
És una prevenció que ens resultarà gra-
tis perquè ens evitarà una avaria fora de 
casa, en dia festiu, i havent d’acudir a un 
mecànic o un servei oficial que ens és 
completament desconegut.
Una trucada al nostre mecànic ens per-
metrà reservar una hora de lliurament 
del vehicle i una altra per recollir-lo re-
visat i garantit. La factura que ens farà 
el nostre professional de confiança, serà 
-i parlo per dolorosa experiència- molt 
menys onerosa que la que ens farà qual-
sevol mecànic d’aquests mons de Déu 
on tinguem la pega de tenir una avaria.
Una avaria que pot ser una cosa tan 

simple com el trencament d’una de les 
corretges de distribució, o la punxada 
d’una roda. Per simple que sigui, fora de 
casa sempre em trobo amb preus pitjors 
dels que podria haver trobat a l’Anoia. A 
més que la garantia és més fàcil que la 
pugui reclamar a la mateixa població on 
visc que, per exemple, a Andorra o a la 
Costa Brava, per posar només dos exem-
ples prou propers.
Quan viatgem per plaer acostumem 
a anar amb la família. Si a causa d’una 
avaria, per fàcil de resoldre que sigui, 
quan anem amb el cotxe carregat, amb 
ganes d’arribar al nostre destí per des-
cansar i amb infants o persones grans 
amb nosaltres, qualsevol contratemps 
es converteix en un problema de grans 
dimensions.
I si quan el mecànic ens diu què li passa 
al nostre cotxe i especifica que és per 
falta de manteniment, la cara de babaus 
que ens queda, és d’aquelles que es re-
corden tant de temps.
I ja no us dic res si després de pagar 
300 euros per una reparació, ens diuen 
que ha estat provocada pel trencament 
d’una peça que, per canviar-la, només 
ens hauria costat 6 euros...

Compte amb la son
La millor manera d’encarar un viatge és 
tenir el cotxe en perfecte estat de man-
teniment. En èpoques com aquesta, en 
què tota despesa ens fa dubtar, no hau-
ríem d’estalviar en el manteniment del 
nostre cotxe. Al capdavall ens ha de pro-
tegir a nosaltres i a tota la família.
Tampoc no es pot conduir amb son.
A determinades hores de la nit, quan en 
circumstàncies normals ja estaríem dor-
mint, la son ens arriba gairebé sense avi-
sar. Ens n’adonem que tenim son perquè 
ens costa de mantenir els ulls oberts i no 
podem fixar la vista en un punt sense 
que el cotxe es mogui de carril.
En aquests casos el millor és parar a dor-
mir, demanar a un altre dels ocupants 
que condueixi o parar en una gasolinera 
a beure una beguda de cola perquè el 
cafè tarda més estona a fer-nos efecte. 
Sobretot no ens fiem que podem se-
guir conduint perquè ja estem arribant. 
Quan ens sentim molt a prop de casa el 
nostre cos pateix una mena de rendi-
ment, sobretot si fa molta estona que 
estem conduint, que fa que ens arribi 
la son d’una manera sobtada i puguem 
patir un greu accident.
En circumstàncies així, fa un any vaig 
tenir un ensurt a quatre quilòmetres de 
casa una matinada. A banda d’una cos-
tosa reparació de la carrosseria del cot-
xe, quan dues hores després vaig arribar 
a casa, no podia dormir perquè encara 
tenia l’ensurt i el remordiment que po-
dia haver provocat un accident a altres 
persones.
Tant el cotxe com el conductor han 
d’estar en les millors condicions. Tots hi 
guanyarem. 

Ctra. N-II, Km 557,5 - Bloc 3, nau 3 i 4 - Pol. Ind. Les Gavarres
                          08711 ÒDENA · Tel. 93 806 04 28 - 93 806 04 31

                          tdi@tall-sxii.com

Ctra. N-II, Km 557,5 - Bloc 3, nau 3 i 4 - Pol. Ind. Les Gavarres (Darrera Carpi)
08711 ÒDENA · Tel. 93 806 04 28 - 93 806 04 31

tdi@tall-sxii.com

REPARACIÓ BOMBES I INJECTORS: 
- mecànics i electrònics.

DIAGNOSI I REPARACIÓ DE TOT TIPUS 
DE SISTEMES D’INJECCIÓ DIÈSEL:
- COMMON-RAIL.
- UPS, PLD, VIS industrial.
- BOMBES VP29/30/44.

TURBO COMPRESSORS: 
- servei i reparació.

TACÒGRAFS ANALÒGICS I DIGITALS.

noves instal·lacions al seu servei!

1

PINTURAUTO

Reparació 
de xapa 

Planxa Pintura

Pintura de
tota mena
de vehicles

C. Països Baixos, 4 (Pol. Industrial) · 08700 IGUALADA · Tel. 93 805 21 69

AUTO - MOTOR NADAL S.L.
EL SEU TALLER DE CONFIANÇA 

· IMPORTANTS OFERTES en vehicles nous, km 0 i gerència.
· 4X3 EN PNEUMÀTICS primeres marques 
(Michelin, Dunlop, Continental, Goodyear)
· REVISIÓ PRE-ITV gratuïta i li passem la ITV.

Av. Dr. Barraquer, 59 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. 93 806 07 80 - Fax 93 806 03 68

Passeig de Verdaguer, 165 - 08700 - IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 804 53 51

Una trucada al nostre 
mecànic de confiança 
ens permetrà reservar 
una hora per fer el man-
teniment del nostre ve-
hicle, una fórmula molt 
més econòmica que 
haver d’acudir al mecà-
nic durant les vacances



Peugeot 308 SW, un vehicle familiar versàtil 
amb motor d’atleta 
JAUME SINGLA

El Peugeot 308 SW va arribar al mercat 
per substituir l’exitós 307 SW que va 
néixer el 2002 i que finalment ara és 
substituït. 
El Peugeot 308 SW és 22 centímetres 
més llarg que la berlina i és l’únic tu-
risme espanyol que pot passar de 5 a 
7 places afegint-hi una tercera filera de 
seients.  
Els seus cinc seients modulars, poden 
plegar-se o ser trets de forma individual 
per preparar el vehicle per a un viatge 
llarg, per a gaudir-lo anant d’acampada 
en parella o familiar o simplement per 
adaptar l’interior del vehicle per a una 
càrrega de fins a 2.140 litres de capaci-
tat.
Fins i tot el seient del copilot pot ple-
gar-se i convertir-se en una tauleta au-
xiliar deixant un espai fins a la porta  del 
darrere de 3,10 metres de longitud.

Més aerodinàmic
Respecte al model anterior, el Peugeot 
308 SW és més baix en alçària exterior, 
millorant així la seva aerodinàmica i 

Peugeot 308 SW

l’estabilitat a la carretera.
Gaudeix d’un espectacular sostre pano-
ràmic al qual cal afegir l’eficient lluneta 
del darrere que també ha estat millo-

rada. Tot plegat fa que la lluminositat 
interior del vehicle sigui molt alta i doni 
molta sensació d’espai. Quan fem viat-
ges llargs o portem quitxalla al darrere, 

la sensació d’espai tranquil·litza molt 
l’estat d’anim i els quilòmetres passen 
més ràpidament. La modularitat interi-
or permet l’accés directe al maleter.

Amb un disseny aerodinàmic més fluid 
el Peugeot 308 SW té un exceŀlent com-
portament a la carretera. Les millores 
introduïdes a la direcció hidroelèctrica, 
la millora en l’amortiment i l’exceŀlent 
comportament de l’eix del darrere, fan 
que la conducció d’aquest cotxe sigui 
una autèntica delícia.

Sis motors 
El Peugeot 308 SW presenta sis pro-
pulsors, que són el resultat de l’aliança 
entre el grup francès PSA i l’alemany 
BMW. Tres motors de gasolina de 95, 
120 i 150 cavalls i tres dièsel HDi de 90, 
110 i 136 cavalls. També s’estrena una 
caixa de canvis manual de sis velocitats 
disponible únicament en el gasolina de 
150 CV i el dièsel de 110 CV. 
La nova gamma de motorizacions ofe-
reix un consum 1,3% més baix -però 
amb més potència- i unes emissions 
molt responsables.
Els pneumàtics Michelin Energy Saver 
que equipa el Peugeot 308 SW de sè-
rie, ajuden a la reducció de consums i 
emissions.
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Nadons

Si voleu felicitar un amic, 
nadó o un familiar només 
cal que porteu una foto,
i un text divertit al 
carrer del Retir,
40 d'Igualada. 

Felicitacions

Em dic Eloi Desamparados Enrich • Vaig néixer el dia 
14/05/10 a 2/4 de 8 del matí i vaig pesar 3kg700 g. Els meus 
pares són el Nico i la Núria.  I sóc d'Igualada.

Em dic Martina Grifé Capitán • Vaig néixer el dia 
20/04/10  a la 1 del migdia i vaig pesar 2Kg. 490 g. Els meus 
pares són l'Enric i la Vero. I sóc d'Igualada.

Em dic Ben Torra i Puttock • Vaig néixer el dia 
19/06/2010 a 3/4 de 4 de la tarda i vaig pesar 3Kg 930g. Els 
meus pares són l'Oriol i la Maxine i el meu germà és el Harry. Sóc 
d'Igualada.

Em dic Eizan Serrano Lechado • Vaig néixer el dia 
14/05/10 a 3/4 i 8 minuts de 6 de la matinada i vaig pesar 
3kg 780 g. Els meus pares són el Julian i la Montserrat. Els meus 
germans són el Julià, l'Edgar i el Noak. I sóc de Calaf.

Em dic Kilian Bosquets Cuevas • Vaig néixer el dia 
16/05/10 a  les 6 del matí i vaig pesar 3kg 140 g. Els meus 
pares són la Ma. del Mar i la David. I sóc de Capellades.

Els coneixeu? Oi que 
són guapos?

Són en Lluís i l'Edu, i el dia 10 de 
juny faran 22 anys de casats.

Truqueu-los que estaran molt 
contents que els feliciteu.

Saps qui sóc?

 

PER  PUBLICITAT
TEL. 93 804 24 51 publicitat@publianoia.com

Felicitats !Felicitats!

Em dic Eloi Ferrer Segura.
Vaig néixer el dia 30/06/10 a les 11 del matí i vaig pesar 4kg 
190gr. Els meus pares són el Roc i la Gemma i sóc d'Igualada.
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Em dic Ainara Nisa Cordero.
Vaig néixer el dia 5 de juny del 2010 a les 00:27 hores i vaig 
pesar 2kg 050gr. El meu germà és el Iker. Els meus pares són 
l'Ana i el Dani. Isòc d'Igualada.



EL RETRATO DE DORIAN GREY
Gran Bretanya. Fantàstica. D´Oliver Parker. Amb Ben Barnes, 
Colin Firth i Rebecca Hall,

Dorian Gray és un jove i atractiu aristòcrata que, després de passar 
l’adolescència aïllat al camp, torna a Londres. Dorian se submergeix en 

la vida nocturna de la mà de Lord Henry Wottom, un home aliè a tota 
moral. Dorian comença a obsessionar-se amb aconseguir l’eterna 

joventut.    **

EL MEJOR
Estats Units. Drama. De Shana Feste. Amb Pierce Brosnan, Susan Sarandon i Carey Mulligan. 
Bennet i Rose són dos adolescents. Es veuen cada dia durant anys, però cap dels dos s’ha 
decidit a confessar el seu amor per l’altre. L’últim dia de classe, Bennet es declara a Rose, 
i passen la nit junts. Quan Bennet torna a casa, un cotxe que atropella i mor. Els pares del 
noi, destrossats, no saben com superar la pèrdua, és llavors quan Rose apareix i els dóna 
una notícia.   ***

THE BLIND SIDE
Estats Units. Drama. De John Lee Hancock. Amb Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim 
McGraw i Kathy Bates. 
Basada en fets reals, narra la història de Michael Oher, un jove afroamericà sense llar que 
troba ajuda i aixopluc en una família blanca, disposada a prestar-li el suport necessari. Ell 
haurà d´esforçant-se per donar el màxim de si mateix com a esportista i com a persona.  
ESTRENA    

CINC MINUTS DE GLORIA
Gran Bretanya. Drama. D´Olivier Hirschbiegel. Amb Liam Neeson, James Nesbitt i Anamaria 
Marinca. 
Irlanda del Nord, 1975. Una guerra civil de baix nivell s’ha anat gestant, amb l’IRA de fons. 
Alistair Little, de 16 anys, és el líder d’una cèl.lula de la Força Voluntària de l’Ulster. Està 
impacient per vessar sang. Ell i la seva quadrilla reben el vistiplau per matar un jove catòlic, 
James Griffin. Mor el seu germà. Passen trenta anys. ***

PRECIOUS
Estats Units. Drama. De Lee Daniels. Amb Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey i Lenny 
Kravitz. 
Ambientada en l’any 1987, és la història de Claireece “Precious” Jones, una noia 
de 16 anys. S’ha quedat embarassada per segona vegada del seu pare absent. A 
casa, és pràcticament una esclava de la seva mare, una dona amargada que abusa 
d’ella emocional i físicament. Va a l´institut, però no sap llegir ni escriure. ESTRENA 

MARMADUKE
Estats Units. Comèdia. De  Tom Dey. 
Marmaduke, es un gos gran danès que viu amb la família Winslow. Després d’un canvi de 
casa, s’haurà d’enfrontar a lluites de territori amb altres gossos, tot això mentre tracta de 
conquerir a l’amor de la seva vida. El millor amic de Marmaduke es un gat. ***

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE
Estats Units. Animació. De Mike Mitchell. Després desafiar un malvat drac, rescatar una 
bella princesa i salvar el regne dels seus sogres, Shrek decideix desfer tot ho ha fet amb 
l’esperança de salvar els seus amics, restablir el seu món i recuperar el seu veritable i únic 
amor.. ESTRENA

ECLIPSE
Estats Units. Fantàstica i romàntica. De David Slade. Amb Kristen Stewart, Robert Pattinson 
i Taylor Lautner. 
En aquest tercer lliurament de l’exitosa nissaga de vampirs i homes-llop. La ciutat de 
Seattle és devastada per una sèrie de misteriosos assassinats, mentre una vampira recerca 
venjança. Bella ha de triar entre el seu amor per Edward i la seva amistat amb Jacob, 
conscient que la seva decisió pot iniciar una batalla entre vampirs i licantrops. ***

IGUALADA 

KURSAL 1 
SHREK. FELICES PARA SIEMPRE (apta)
Dv. 9: 18:15/20:15/22:30
Ds. 10: 16:15/18:15/20:15/22:30/01:00
Dg. 11: 16:15/18:15/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:15/20:15/22:30

KURSAL 1 
NOCHE Y DIA 
Dj. 15: veure horaris a la taquilla

KURSAL 2
ECLIPSE (12 anys)
Dv. 9: 17:30/20:00/22:30
Ds. 10: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg 11: 17:30/20:00/22:30
Dm. a Dj.: 17:30/20:00/22:30

KURSAL 3 
TENIAS QUE SER TU (apta)
Dv. 9: 18:00/20:15/22:30
Ds. 10: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 11: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 17:30/20:00/22:30

SALÓ ROSA 
MARMADUKE (apta)
Cada dia: 18:00

SALÓ ROSA 
EL RETRATO DE DORIAN GREY (16 anys)
Dv. 9: 20:00/22:30
Ds. 10: 20:00/22:30/01:00
Dg. 11: 20:00/22:30
Dm. a Dj.: 20:00/22:30 

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
NACIDAS PARA SUFRIR  (7 anys)
Diumenge 11: 18:00
CINCO MINUTOS DE GLORIA (13 anys)
Diumenge 11: 19:55

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
EL MEJOR
Divendres 9: 22:00 
Diumenge 11: 19:15
EL CORREDOR NOCTURNO  
Diumenge 11: 17:30

 ABRERA

1/ ECLIPSE (12 anys) 
Dv.: 17:40/20:00/22:30
Ds.: 17:40/20:00/22:30/01:00
Dg.: 17:40/20:00/22:30
Dl. a Dj.: 17:40/20:00/22:30
1/ LA ULTIMA CANCION (apta) 
Dv. a Dj: 15:40
Dg.: 11:45/15:40

2/ECLIPSE (12 anys) 
Dv.: 16:30/19:00/21:30
Ds.: 16:30/19:00/21:30/00:00
Dg.: 12:00/16:30/19:00/21:30
Dl. a Dj.: 16:30/19:00/21:30

3/MARMADUKE (apta)
Dv.: 16:30/18:30/20:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:30
Dl. a Dj.: 16:30/18:30/20:30
3/SEXO EN NUEVA YORK 2 (12 anys)
Dv. a Dj.: 22:30
Ds.: 22:30/01:00

4/SHREK 4  3D(apta)
Dv.: 17:00/19:00/21:00/23:00
Ds.: 16:00/18:00/22:30/00:30
Dg.: 11:30/16:00/18:00/22:30
Dl. a Dj.: 17:00/19:00/21:00/23:00
4/FUTBOL. MUNDIAL
Ds: 20:30
Dg: 20:30

5/SHREK 4 3D(apta)
Dv.: 16:00/18:00/20:00/22:00
Ds.: 17:00/19:00/21:00/23:00/01:00
Dg.: 12:15/17:00/19:00/21:00/23:00
Dl. a Dj.: 16:00/18:00/20:00/22:00

6/EN PATA DE GUERRA
Dv. a Dj.: 16:45/18.45/20:45
Dg.: 11:45/16:45/18.45/20:45
6/ROBIN HOOD (7 anys)
Dv. a Dj: 22:40

7/PRINCE OF PERSIA (7 anys)
Dv. a Dj: 15:40/18:00/20:20
Dg.: 12:15/16:15/18:20
7/LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE (12 anys) 
Dv. a Dj: 22:40
Ds: 22:40/00:40

8/EL RETRATO DE DORIAN GREY
Dv. a Dj: 15:40
Dg.: 12:00/15:40
8/THE BLIND SIDE 
Dv. a Dj: 18:00/20:20/22:40
Ds: 218:00/20:20/22:40/01:000
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Fantasmes 
irlandesos

RAMON ROBERT.-
Produïda per anglesos i realitzada pel 
cineasta alemany Oliver Hirschbiegel, 
Cinco minutos de gloria és una pel·lícula 
dramàtica que situa la primera part de 
la seva història a Lurgan, Irlanda del 
Nord,  a l’any 1975. Una guerra civil de 
baix nivell s’ha anat gestant, amb l’IRA 
de fons. Alistair Little, de 16 anys, és el 
líder d’una cèl.lula UVF (Força Voluntària 
de l’Ulster), impacient per vessar sang. 
Ell i la seva quadrilla reben el vistiplau 
per matar un jove catòlic, James Griffin. 
Quan es perpetra el cop, Joe Griffin, d’11 
anys d’edat, veu amb horror com mor 
el seu germà. Trenta anys més tard, Joe 
i Alistair han de retrobar-se, davant les 
càmeres televisives, amb vista a una 
reconciliació. Alistair ha complert la 
seva condemna, i la pau s’ha establert a 
Irlanda del Nord, però Joe Griffin no ha 
pogut deixar de pensar en l´home que 
va matar el seu germà.
Interpretada per Liam Neeson, James 
Nesbitt, Anamaria Marinca i Conor 
MacNeill, Cinco minutos de gloria esdevé 
especialment dramàtica a l’abordar un 
doble conflicte: el d’una societat i el 
que hi ha entre dos homes. El que és va 
equivocar, en matar a un nen, i el que 
no ha pogut oblidar l´assassinat del seu 
germà. En certa manera seguint un camí 
emprès anteriorment per cineastes com 
Neil Jordan o Jim Sheridan, el director 
alemany (conegut per haver dirigit El 
hundimiento) concentra la seva feina 
en la intensitat del relat i en la qualitat 
dels actors, en especial Liam Neeson. La 
pel·lícula obre interrogants i planteja un 
debat, assenyalant la idea d’un doble 
fracàs.

RAMON ROBERT.-
Encara ara, Sandra Bullock no s’ho acaba 
de creure. Pel seu paper a The blind side. 
Un sueño imposible, Bullock va guanyar 
l’Oscar a la millor actriu de 2010, superant 
a contrincants de tanta anomenada 
com Helen Mirren o Meryl Streep. 
Després de protagonitzar una vintena 
de comèdies, aquí interpreta un drama 
i li donen l’Oscar. Més que un drama, 
la pel·lícula és un melodrama absolut, 
basat en fets reals. S’hi narra la història 
de Michael Oher, un jove afroamericà 
sense llar que troba ajuda i aixopluc en 
una família blanca, disposada a prestar 
el suport necessari perquè el noi pugui 
desenvolupar tot el seu potencial, tant 
per triomfar com a jugador de futbol 
americà com en la vida. Per la seva banda 
Oher (Quinton Aaron) també influirà en 
la vida dels membres de la família Touhy, 
que travessaran també per experiències 
de descoberta personal. Un dels 

Estrena a Igualada • The blind side

Estrena a Tous • Cinco 
minutos de gloria

membres de la família és Leigh Anne 
(Sandra Bullock).  El canvi d’ambient 
significa també nous desafiaments 
que el jove haurà de vèncer, esforçant-
se per donar el màxim de si mateix 
com a esportista i com a persona.
La pel·lícula va costar una minúcia, 29 
milions de dòlars, convertint-se en un 
inesperat i enorme èxit de taquilla. Més 
de 250 milions de dòlars, recaptats 
als Estats Units. Alguns crítics han 
valorat el gran treball interpretatiu 
de la Bullock (“ella construeix un 
personatge de gran intensitat i 
fortalesa”) i d’altres han assenyalat 
el bon criteri del director per evitar 
caure en el sentimentalisme barat, 
però també hi ha hagut qui ha definit 
la pel·lícula com un convencional 
telefilm de 130 minuts per a pantalla 
gran. Caldrà veure la pel·lícula per fer-
se amb una opinió personal.

L’adéu de l’ogre Estrena a Igualada • Shrek. Felices para siempre

divertides i de cançons conegudes, 
aquesta pel·lícula està cridada a ser una 
de les més vistes d’aquest estiu. 
Atractiva per igual per a públics infantils 
i juvenils, i per adults que volen passar 
una bona estona amb un producte 
distret i simpàtic, aquest quart Shrek 
no aporta novetats significatives en 
relació a les dues pel·lícules precedents, 
però és clar, va dirigida a una audiència 
que demana, abans que altra cosa, 
més del mateix. De fet, la fórmula ja 
sembla esgotada del tot. Els propis 
responsables de la pel·lícula, així com 
la pròpia productora Dreamworks, han 
assegurat que no hi haurà cap més títol 
sobre l’ogre. I vet aquí un gos, vet aquí 
un gat, que aquest conte s’ha acabat.

RAMON ROBERT.-
Amb la primera pel·lícula de la nissaga 
Shrek, els espectadors vam veure 
que els contes de tota la vida, els de 
princeses, fades i ogres, podien ser 
parodiats. Aquella pel·lícula va significar 
una gran troballa tècnica i comercial. 
I potser artística, segons es miri. L’èxit  
de la primera pel·lícula de l’ogre i els 
seus amics (la princesa Fiona, l’Ase, el 
Gat amb Botes...) va ser tan aclaparador 
que se n’han fet tres continuacions. La 
quarta i darrera pel·lícula, Shrek. Felices 
para siempre, arriba ara a les pantalles 
catalanes
Realitzada per Mike Mitchell, Shrek 4. 
Felices para siempre reprèn el punt i 
seguit de la pel·lícula anterior. Plena 
de gags, de diàlegs còmics, situacions 

L’Oscar de Sandra Bullock
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Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
- Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74 - Fax 93 803 39 12
 E-mail:netexol@interbook.net

08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS 15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

MENÚ CADA DIA
de dilluns a diumenge, de 13:00 a 16:00 h.

11’70€ IVA NO INCLÒS
Cap de setmana i festius, veguda i cafè no incloses

Reserves al telèfon 679 186 630
C. Joan Castells, 22 · 08786 Capellades (BCN) • www.lequilibri.net

La bona taula  



· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges
· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

Obert de dimarts a dissabte a partir de les 19:00 h.
* Obert migdies exclusivament per a reserves de grups

Terrassa íntima d’estiu!

La bona taula

Ctra. de la Pobla de Claramunt a Carme, Km. 3’700 - 08787 CARME (Anoia)

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
20€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

SÍ
SÍ, de dilluns a dissabte
SÍ, sopar concertat per grups,
         reserva prèvia

· IGUALADA nou urbisol
restaurant

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

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

PLAÇA SANT MIQUEL, 3 IGUALADA
TEL. 93 803 27 44

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Vine a provar la 
nostra Carta-Menú.

La millor qualitat
amb els millors preus

Vine a provar la 
nostra Carta-Menú.

La millor qualitat
amb els millors preus

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat

L’Eucaria - Ctra. Bellprat - (davant del pantà de Tous)
08712 Sant Martí de Tous  ·  Tel. 93 809 62 38 - 618 19 42 01

www.eucaria.com

R e s t a u r a n t
L’EUCARIA

Menú diari de dilluns a diumenge i servei a la carta
Especialitat de carn a la brasa i tapes

Paelles - Calçotades- cargols a la llauna als cinc pebres
CASAMENTS, COMUNIONS, BATEJOS I FESTES D’ANIVERSARI

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Fem menús per a grups a preus concertats

AMPLI APARCAMENT VIGILAT 

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3
La Torre de Claramunt / Capellades
(al costat de la benzinera Evolution) Tel. 93 801 41 66
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Pla del Puig s/n - JORBA - Tel. 676 76 85 11

Amanides, entrepans, pizzes... i alguna cosa més.

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

horari d’estiu: cada dia obert,  excepte dilluns nit tancat

Música en viu tots els dijous d'estiu

PLAÇA  DE L’AJUNTAMENT, 11

SOTA LES VOLTES

93 804 54 93

Obert tots
els migdies, divendres i 
dissabtes també a la nit

Cuina catalana • Paella Cargols
Fideuà • Calçots 
Carns a la brasa

“Chuletón” (1kg. Aprox) llosa

Ctra. C.241 - A
Finca Pau m. - 08711 ÒDENA

samunta@hotmail.com

En plena natura
Masia - Restaurant

SAMUNTÀ
Tel. 93 804 15 01

 

HORARI:
De dilluns a dissabte tot el dia
Diumenge obert per a grups

Rambla Sant Ferran, 42
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 06 68

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

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  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

· Servei a la carta · Menú diari · Tapes · Pizzes

Menú de caps de setmana · Menú infantil

· Menú especial per a grups · Especialitats en cuina italiana

FEM MENÚS I PIZZES PER EMPORTAR

DE DILLUNS A DISSABTE obert tot el dia

Tel. per a reserves: 93 806 79 57
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) IGUALADA

D E  L ’ A N O I A
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GEMMA - 27 anys
massatges professionals 

esportius i tràntrics. 
Atenc sola sense presses en 

apartament privat d’alt standing.
Si busques tranquil·litat i un bon 

massatge truca’m.
Màxima discreció

sols dimecres i dijous.
Mob. 677 37 22 24

MIREIA, 24 ANYS
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses 

Apartament privat
d’alt standing.

NOMÉS
dilluns, dimarts i divendres

637 092 045

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

NOU A IGUALADA
 noies orientals
joves i maques

24 HORES i 

COPA GRATIS
tel. 689 514 706
        664 015 558

GHEISAS 
ORIENTALES
EN IGUALADA

3 CHICAS NUEVAS
MASAJE COMPLETO
24 HORAS. COPA GRATIS. 
SALIDAS

C/ TRAVESSIA SANT FERRAN

http://barcelona.loquo.com/

RELAX 608 47 35 76
Horari de 8 a 23h.

Aranxa española

Som com els escacs:
blanca i negra.

A casa nostra no ens tallem.
Truca’ns 

693 960 521
Igualada

NOVETA A IGUALADA 
Gaby, madureta, rossa, 120 de pit, 
calenta, mimosa, molt agradable, 

però una lloba al llit.
Faré tot el que vulguis.

Si em vols conèixer, 
estic 24 hores al meu pis privat

664 81 06 71
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NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?

646 97 94 66
màxima confidencialitat

ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA

es traspassa per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

es rebaixarà
el traspàs

fins el 31 de juliol
Tel. 697 381 020

s’ajudaria en 10.000 €
A FONS PERDUT

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30

 

AL JULIOL...

ANGLÈS
às. ESO/BATXILLERAT

 

GRAN OFERTA DE SAL

6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPUS SALDOSA NAVARRA, TIPUS 
AMETLLA DE TORREMAR I TIPUS 
REGINA AMETLLA (99% RICA EN 
SODI): 6.5 EUROS/ SAC DE 25 KG

IVA INCLÒS. TRANSPORT GRATUÏT

608 949 966 (JOAN)

RESTAURANT
Es necessita

cuiner  i ajudant de cuina
Interessats trucar al

D E  L ’ A N O I A

Magní�c 
local 

al centre d’Igualada 92 
m2 apte per a tot tipus 

de negoci
Preu 95.000 €

Tel. 669 527 661

Restaurant de Castellolí necessita

AJUDANT DE CUINA 
amb experiència

per temporada d’estiu 
Interessat/des tel. 93 808 40 03

 

 

ES NECESSITA 
SENYORA 

per portar casa a Coma-ruga
tot el mes d’agost (neteja, planxa i cuina). 
Interessades trucar al 93.803.16.22

Empresa instal.ladora necessita

OFICIALS DE PRIMERA

Interessats envieu CV a: 
oriol@cbergada.com

EMPRESA LÍDER A IGUALADA

BUSCA PERSONAL 
PER A DIFERENTS DEPARTAMENTS, 

ENTRE 18 I 50 ANYS
Per a concertar entrevistes 

trucar els telèfons

93 804 17 12 - 650 100 365

PROMOCIÓ                              NOU SHIMANO  105 2011

G5 NEW  105        1.999’95 €

6.9 KG

SPEEDROM  NEW 105      1.499’95 €

7.9 KG

CONTOUR NEW 105      999,95 €

8.9 KG

NEW 105 a partir  de 499,95 €

HORARI JULIOL
OBERT 

MATÍ 9:30 A 13:30
TARDE 17:00 A 21:00

DISSABTES
OBERT

MATÍ 10:00 A LES 14:00
TARDE 17:00 A 21:00 



PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

· Atenció farmacèutica-Homeopatia
· Fórmules magistrals-Dietètica
· Pressió arterial-Flors de Bach
· Plantes medicinals-Ortopèdia

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

qualitat. Laboratori a Igualada:
Plaça de cal font, 2

Tel. 93 804 34 54 / Fax  93 804 93 77
Atenció privada i amb les principals 

entitats mèdiques
Horaris:  Dill - Div: 7:30h --- 14h

Dissabte: 8:00h --- 13h
TARDES TANCAT     

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 · IGUALADA  

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

C. Antonio Machado, 21
Tel. 93 805 37 92

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

Visites a hores concertades: 
C. Sant Martí de Tous, 37,1r,1a

Tels.: 93 804 25 91 - 617 32 39 89 
08700 · IGUALADA

MARTA SANDOVAL PUIG

·Trastorns del son i roncopatia
·Sorderes i alteracions de la veu

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I MESTRES

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90   
93 805 51 74

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

• Psicologia adults     • Psicoteràpia
• Psicologia infantil    • Logopèdia
• Reeducació             • Foniatria

Passeig Verdaguer, 118, 2n,1a 
(antic Centre Anoienc)

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l'estat d'ànim.  

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

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

Psicologia Infantil i Juvenil: Trastorns del 
comportament, Adaptatius, de l’aprenentatge, 
de la son i de l’eliminació, TDAH,  Pors, Tics, 
Depressió.  Psicologia d’Adults: Ansietat, 

Depressió, Estrès, Fòbies, Autoestima, 
Inseguretat, Habilitats Socials, Tècniques de 

Relaxació, Teràpia de Parella i Familiar, 
Addiccions, Tabaquisme.

C. Aurora, 64-66 (Plaça de Cal Font) 
IGUALADA · Tel. 93 803 49 14  

www.institutpehuen.es

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

• Diplomat d’Estudis Superiors 
• Màster en Psicologia Clínica
• Tractament Cognitiu Conductual

Visites a hores concertades a:

C. Sant Martí de Tous, 37,1r, 1a 
08700 IGUALADA 
Tels.: 93 804 25 91
          607 97 98 93  

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

CENTRE DE PSICOTERÀPIA I MEDICINA DR. AGUSTÍ GUILERA
METGE PSICOANALISTA · MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

    • Depressió, angoixa, ansietat, insomni, pors, fòbia, estrès...
    • Problemes de relació social, laboral, de parella i familiar.
    • Problemes en la infància i dificultats en l’adolescència.
    • Trastorns alimentaris, sexuals i somatitzacions (dolors, fatiga crònica...)
    • Assessorament i orientació psicològica.

C. Joan Maragall, 27 C, 3r. 2a. - IGUALADA
(davant parc Estació Vella)

Hores a convenir: Tel. 93 805 01 61 - 652 96 19 21

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

Maria Valls: Psicòloga
Dr. F. Marsal: Metge Psiquiatre

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

C. Sant Agustí, 29-31, 3r, 3a
Tel. 93 803 06 10

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

• Higienes personal.
• Acompanyaments.
• Control de medicació.
• Nits a domicili i hospital.
• Atenció a la llar.

Tel. 93 804 10 94C. Aurora, 48 - Igualada 
Mòbil: 646 490 885

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

Psicoteràpia a través de l’art
•Dificultats personals, social i educatives.
•Trastorns comportament
•Conflictes en infància i adolescència 

Tel. 626 12 69 84

D E  L ’ A N O I A
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Sofia Aragonés i Milá
Morí cristianament el 7 de juliol

a l’edat de 80 anys

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present
en el nostre record i estima.

Vilanova del Camí, 8 de juliol de 2010

Núria Hoja Carretero 
Tants bons moments, tants records,

tantes vivències plegades, sempre amb els infants al voltant,
amb la teva força per tirar sempre endavant, amb alegria i il.lusió.

Sempre et recordarem des de "LA LLUNA"

Igualada, 5 juliol de 2010

Josep Mª. Vilaseca Farré
Espòs, pare i avi vas ser.

Una bona persona per estimar.
En el passar del temps sempre estàs en el nostre sentiment.

Dia a dia et recordem.
Res ni ningú, ho podrà canviar.

Perquè així, tu ens ho vas ensenyar.
T’estimarem sempre, de tot cor.

Igualada, juliol de 2010

7è aniversari en recordança a:

Josep Torra Añé
Vidu d’Angelina Colom Montagut

Traspassà la seva ànima al Senyor el passat dijous 1 de juliol a l’edat de 92 anys
A.C.S

Els teus estimats: fills, Ramon i Núria, Joan i Mª Angels, Josep Mª i Glòria; néts, Josep i Meritxell, Glòria i Ramon; 
Jordi, Joan i Núria, i Josep; besnéts, cunyats, nebots, cosins, altres familiars: la noia Yvonne i la senyora Marisol, i 

la raó social Forns Torra, volem expressar les més sinceres gràcies a tots els que ens féreu costat en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat divendres dia 2 de juliol a la parròquia de la Sagrada Família.

Domicili del finat: Òdena, 64
Igualada, juliol de 2010

En record de:

NÚRIA HOJA CARRETERO
Vídua d’Àngel Sanmiguel Gil

Igualada, 7 de juliol de 2010

Els seus �lls Iban i Imma, el seu pare Josep i tota la família 
volem expressar els agraïments més sincers pel suport rebut.

Morí cristianament el dia 5 de juliol a l’edat de 51 anys

Núria Hoja i Carretero
Directora de la Llar d’Infants Municipal L’Espígol

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal expressen el seu dol.

Igualada, juliol de 2010
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CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
Mossèn Jaume Serra i Torra és 
un sacerdot manresà que, des 
de fa 31 anys viu a Igualada, 
com a rector de la parròquia de 
la Sagrada Família. El proper 
setembre tornarà a la seva ciutat 
nadiua on es farà càrrec de dues 
parròquies. Una és la del barri del 
Carme, el de la seva infantesa.
Com se sent ara que sap que dei-
xarà la parròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada?
Molt tranquil en el sentit de què 
he fet tot el que he pogut. Els feli-
gresos em diuen que els sap molt, 
molt greu que marxi, el que vol 
dir que valoren el meu apostolat.
Els sacerdots tenen un gran sen-
tit de l’obediència. Li costa ser 
obedient?
No gens. Sempre he obeït. He 
estat destinat a Tona, a Manlleu, 
a Prats de Lluçanès, a Taradell i 
a Igualada.
La veritat és que d’aquest darrer 
destí he pogut fer una miqueta el 
que volia, que és tornar a Man-
resa on m’hi queden dos germans 
i les meves arrels infantils. Vaig 
al Carme i a la Seu. El Carme 
és la parròquia on vaig cantar 
missa. A més d’estar adscrit a la 
Seu hi tindré destí de Canonge 
penitencial, previ pas pel Capítol 
de Canonge.
Com està la salut espiritual dels 
igualadins de la seva parròquia?
Això només ho sap Déu... i 

cadascú en el seu interior.
Externament puc dir dels meus 
parroquians que són participa-
tius,  constants, que s’estimen la 
parròquia....
Quin ha estat el dia més feliç a 
Igualada?
Són tants! He tingut molts dies 
emocionants, sobretot amb les 
confirmacions i les comunions. 
Veus els joves de quinze o setze 
anys com renoven la seva fe del 
baptisme. Són moments més que 
feliços, emocionants.
També emociona quan assisteixes 
a un malalt que nota que està tor-
nant a la Casa del Pare i l’acom-
panyes en un trànsit que fa en 
pau. En trenta un anys he tingut 
ocasió d’assistir a molts moments 
emocionants a la parròquia de la 
Sagrada Família.
Cada vegada hi ha més religiosos 
d’altres creences, especialment 
imams musulmans. Hi ha tingut 
cap mena de conflicte o interfe-
rència?
Cap mena de tensió en cap sentit.
Les persones de procedència lla-
tina que comparteixen fe catòlica, 
s’integren a la parròquia?
No els costa gens. A la missa de 
dos quarts de deu que fem en cas-
tellà hi assisteixen molt i fins i tot 
alguns ajuden a missa fent d’es-
colà. Se senten molt ben acollits. 
He de dir que el nivell d’assistèn-
cia a missa no disminueix sinó 
que es manté o augmenta.

La missa diària en castellà mai no 
l’hem perduda i és una via d’in-
tegració de persones vingudes de 
fora. El Bisbe Guix, al Cel sia, em 
va recalcar que no la deixéssim 
perdre aquesta missa en castellà.
És difícil el manteniment mate-
rial d’una parròquia en temps de 
crisi?
Honestament he de dir que la col-
laboració dels feligresos no dismi-
nueix.
Ha crescut la demanda d’ajuts pun-
tuals de persones necessitades? 
Això sí que ha crescut. Hi ha per-
sones que es veuen en situacions 
desesperades i vénen a demanar 
ajut. En aquests casos tinc la norma 
de donar aliments i no diners.
Què li recomanarà vostè al seu 
successor?

Des de fa setmanes hi ha en 
marxa una extensa investigació 
policial al voltant d’una xarxa de 
robatori i manipulació de cotxes 
d’alta gamma amb ramificacions 
en diversos municipis de l’Anoia.
El secret policial i judicial amb què 
es porten les investigacions impe-
deix que se’n coneguin els detalls 
malgrat els abundants indicis que 
estan apareixent i que sembla que 
hi ha alguns detinguts a la presó.
De confirmar-se els rumors sembla 
que entre els implicats hi hauria 
noms molt coneguts, fins i tot en 
la vida política de la comarca.
Els cotxes d’alta gamma es com-
praven legalment a baix cost per 
estar afectats d’accidents o ava-
ries i serien reparats a partir de les 
peces extretes en cotxes idèntics, 
furtats expressament i desballes-
tats per obtenir-ne peces a cost 
zero.
Sembla que hi ha hagut diversos 
escorcolls i detencions que van 
engruixint el volum de la docu-
mentació que està entrant al 
jutjat que porta la direcció de les 
investigacions que, es troben pro-
tegides pel secret del sumari. 
S’espera que els propers dies que-
din tancades les investigacions i 
es doni a conèixer l’abast de l’ope-
ració

Que durant un any no toqui res. 
Que faci la roda. Que observi i miri 
abans de fer canvis.
La gent del barri s’integra en el 
funcionament de la parròquia?
Molt. Em sento molt recolzat. Si no 
fos així segurament que faria anys 
que hauria marxat. Tenim con-
sell parroquial, catequistes, grups 
d’ajut als malalts, administradors 
de l’eucaristia... em sento molt 
acompanyat. 
Com veu les vocacions entre els 
joves?
A la nostra parròquia tenim el goig 
dels dos diaques, en Joan Prat i en 
Xavier Bisbal, que el dia cinc de 
setembre seran nomenats preve-
res a Vic. També tenim al Salvador 
Batet que està a Poblet
Li han quedat coses per fer després 
de trenta un anys?
No he pogut acabar el campanar ni 
canviar la teulada d’uralita que a 
l’estiu provoca molta calor.
Què s’endurà d’Igualada?
Molt bon record de moltes persones. 
De les celebracions molt ben cele-
brades, molt participades... m'enduré 
molts bons records d'Igualada.

Jaume Serra i Torra DIVENDRES
9 de juliol de 2010
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Quatre
paraules amb ...
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