
 Festes Majors
Masquefa, Carme i Santa 
Margarida de Montbui es 
preparen per molts dies 
de gresca P  24

 Política
Un nombrós grup 
d’anoiencs, presents a la 
manifestació contra la 
sentència del TC

 Economia
Niño-Becerra: “Hi ha nens 
que neixen ara, que 
no treballaran mai a 
la seva vida”

1.453
DIVENDRES

16 de juliol de 2010

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

P  03

  Quatre comarques • Amb 
450.000 habitants, l'Àmbit 
Penedès esdevé el quart territori 
català, després de Barcelona, 
Girona i Tarragona

P  08

P  20

El Parlament aprova l'Àmbit Penedès •  Anoia, Alt i 
Baix Penedès, i Garraf formaran el vuitè àmbit territorial

Adéu a la Catalunya Central • La decisió deixa enrere 
l'adscripció unilateral de l'Anoia a les comarques centrals

 

L'Anoia crea, amb el Penedès, 
un nou territori a Catalunya

•• Membres de la Plataforma "Per una vegueria Pròpia", amb diputats del Parlament i alcaldes i regidors de l'Àmbit Penedès, dimecres al Parlament de Catalunya.
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Vilanova estrena dilluns un nou 
Centre d’Assistència Primària

••  El centre ocupa 1.600 metres quadrats, el triple de l'actual.
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Més parcs eòlics 
sí, però amb 
compensacions 
per a la comarca ••  Alcaldes de Calonge de Segarra, Pujalt i 

Castellfollit, amb el president del Consell.

P  25

El pierenc Toni 
Bou s’enfila cap 
a un nou títol de 
campió del món

••  El pierenc Toni Bou, als Alps.

   50 MILIONS D'EUROS D'INVERSIÓ

   EL PILOT DE TRIAL VA GUANYAR 
A FRANÇA I QUEDEN TRES PROVES



entre els alcaldes de les poblacions més si-
milars... en una paraula, funcionar directa-
ment com si ja fóssim una vegueria.
Al capdavall, l’administració pública ens 
ha demostrat manta vegades, que entre 
les seves virtuts no hi ha precisament la 
celeritat.
El Parlament de Catalunya ha escoltat la 
reivindicació d’aquest territori i ara nosal-

tres tenim l’obligació de demostrar que ni 
el Parlament s’ha equivocat, ni nosaltres 
reivindicàvem endebades.
En la mateixa mesura que tots plegats 
ens posem a pensar amb mentalitat de 

vegueria o d’Àmbit territorial, més aprop 
tindrem aquests organismes.
Les majories parlamentàries són variables 
en funció dels successius processos elec-
torals, però la voluntat d’esdevenir un ter-
ritori cohesionat és permanent.
Al mateix temps que ens felicitem per 
la fita assolida, hem de començar a ser 
vegueria, funcionar com una vegueria, 

mantenint contactes entre nosaltres, pre-
sentant propostes unitàries en favor del 
nostre territori... en una paraula, cal que 
comencem a exercir la vegueria encara 
que formalment no existeixi.

El dimecres 14 de juliol del 2010 passarà 
als llibres d’història de l’Anoia, l’Alt i Baix 
Penedès i el Garraf com el dia que el Parla-
ment de Catalunya va aprovar per unani-
mitat -i mira que és estrany l’acord de tots 
els partits- la creació de l’Àmbit de planifi-
cació territorial de les quatre comarques.
Aquesta decisió treu formalment l’Anoia 
de la Catalunya Central.
El que fa tan sols dos anys es veia com una 
utopia, s’ha fet realitat gràcies al treball 
constant de diàleg amb els grups polí-
tics, de respecte de les competències de 
cadascú però també de la fermesa en la 
defensa i valoració de la voluntat penede-
senca d’esdevenir en el futur vegueria.
Finalment, i reblant el clau, la creació de 
l’Àmbit ha passat per davant de la llei de 
Vegueries, que era l’altra reivindicació de 
les quatre comarques, precisament per 
simplificar els tràmits parlamentaris que, 
més d’hora o més tard, portaran a la cre-
ació de les vuit vegueries.
I ara què?, es pot preguntar algú. La res-
posta carregada de sentit comú i positi-
visme, la posava de manifest el diputat 
d’ICV Salvador Milà quan, des de la tribu-
na d’oradors de Parlament, encoratjava a 
les quatre comarques a no esperar que 
el govern de la Generalitat vagi creant 
els òrgans que donen funcionalitat i con-
tingut a un Àmbit, sinó que ens hem de 
mentalitzar tots plegats que formem un 
sol Àmbit.
Som nosaltres, des dels alcaldes i presi-
dents dels consells comarcals, als empre-

saris, sindicats, gremis i fins i tot les asso-
ciacions de veïns, que hem d’anar veient 
com ens relacionem entre nosaltres.
Quines relacions hi ha d’haver ara entre 
l’Anoia i l’Alt Penedès i entre aquest i el 
Garraf i el Baix.
Cal pensar quins organismes d’actuació 
conjunta són més importants d’anar cre-
ant i de quina manera actuem com una 
veritable vegueria... sigui aquesta una re-
alitat o un anhel.
No hi ha cap dubte que ni les comunica-
cions ni les infraestructures han facilitat 
fins ara la bona relació entre diverses parts 
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d’aquest territori. Tampoc hi ha cap dubte 
que els plans directors elaborats fins ara 
no han tingut en compte ni la voluntat ni 
els interessos de les quatre comarques. 
És, per tant, urgent que amb independèn-
cia del ritme institucional del govern de la 
Generalitat, que els que formem part de 
les quatre comarques que ara es troben 
en aquest nou àmbit, anem fent passos 
per pensar eixos viaris, espais de sòl in-
dustrial, punts de contacte cultural entre 
entitats del territori, trobades sovintejades 

Al mateix temps que ens 
felicitem mútuament per 
l’èxit legislatiu obtingut, 
hem de començar a ser 
vegueria, funcionant 
com una vegueria 

Les cares 
de la setmana

Fèlix Simon
Aquest activista -i les persones que l’en-
volten- ha assolit aquesta setmana una 
fita que semblava impossible: les comar-
ques penedesenques s’han convertit en 
Àmbit de planificació territorial. Per una 
vegada, els polítics han escoltat el po-
ble.

Adiyatwidi Adiwoso Asmady
L’ambaixadora d’Indonèsia a l’estat es-
panyol, ha estat 24 hores a Igualada fent 
contactes empresarials, culturals i insti-
tucionals. Ni l’idioma, ni les diferències, 
ni la distància són prou impediment 
quan les persones volen entendre’s.

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



El tema de la setmana  

L’Anoia deixa la Catalunya Central i crea amb el 
Penedès i Garraf un nou territori a Catalunya
JORDI PUIGGRÒS.-
En un dia històric per a l’Anoia, el Parla-
ment de Catalunya va aprovar dimecres 
per unanimitat el vuitè Àmbit de Plani-
ficació Territorial del país, l’Àmbit Pene-
dès. Aquest nou territori d’ordenació del 
Principat estarà format per les comar-
ques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i l’Anoia, tot i que és possible 
que els set municipis de l’Alta Anoia 
es mantinguin per decisió pròpia a les 
comarques centrals. Aquesta històrica 
decisió parlamentària no significa que 
desaparegui l’Anoia, sinó que, a efectes 
de planificació de la Generalitat, es crea 
un nou espai, més lògic tenint en comp-
te l’estructura del país. Així, quan a partir 
d’ara es planifiqui el sòl residencial del 
futur, l’industrial, les carreteres, els trens 
o qualsevol altra infraestructura o servei, 
la major part de l’Anoia mirarà en direc-
ció al mar, i no cap a Manresa o la Cata-
lunya Central, que és on fins ara estava 
adscrita tota la comarca.
L’aprovació de l’Àmbit Penedès va tenir 
lloc per unanimitat de tots els grups 
parlamentaris. A la sessió plenària hi van 
ser presents alguns alcaldes -com el de 
Vilafranca-, i representants de la plata-
forma cívica “Per una vegueria pròpia”, 
la veritable impulsora d’aquesta iniciati-
va. Durant la presentació i defensa de la 
proposició de Llei que ha fet possible la 
creació de l’Àmbit van prendre la paraula 
els diputats Joan Raventós (CiU), Miquel 
Carrillo (ERC), Roberto Labandera (PSC), 
Santi Rodríguez (PP), Salvador Milà (ICV) 
i José Domingo (Mixt).
Posteriorment, tots ells van brindar amb 
cava a les escales de l’entrada al Parla-
ment per a celebrar la fita, històrica en 
l’ordenació territorial catalana des de 
que l’any 1995 es va crear el Pla Territo-
rial de Catalunya, dividint el país en sis 

Diputats de l’Ambit Penedès i membres de la plataforma “Per una vegueria pròpia”, dimecres a la tarda al Parlament.

El Parlament crea l’Àmbit Penedès

WWW.VEUANOIA.CAT

Set dels 33 municipis 
de l’Anoia, els del nord, 
ja han manifestat que 
preferirien mantenir-se 
a la Catalunya Central
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àmbits, i posteriorment, l’any 2001, s’hi 
va afegir l’Alt Pirineu i Aran. Ara, el Pene-
dès és el vuitè àmbit del país.
El president de la Plataforma “Per una 
vegueria pròpia”, Fèlix Simon, declarava 
després de l’aprovació que “d’entrada 
és una magnífica notícia perquè per 
primera vegada en l’època moderna el 
conjunt del Penedès (Alt Penedès, Baix 
Penedès, Garraf i gran part de l’Anoia) 
assoleix un reconeixement institucional 
de rang màxim. A nivell de planificació 
territorial i de totes les importantíssimes 
coses que se’n deriven, Catalunya ha 
quedat estructurada en 8 parts i no en 7 
com fins ara. La llei de l’àmbit presenta, 
com ja hem dit altres vegades, alguns 
dubtes, però no per això deixa de ser 
una consecució transcendental per al 
futur del Penedès”. 

?

Tot l’Anoia ha estat inclosa en l’Ambit Penedès. Ambtot, es deixa la porta oberta a que els set municipis de l’Alta Anoia, tal i com ja han dit oficiosament, prefereixin dependre de la Catalunya Central.

GRUP CARLES, es complau a convidar-los a la conferència col·loqui sobre el tema:

“La Reforma Laboral 2010”
PRESENTACIÓ: Sr. Xavier Carles Tort (Director General del Grup Carles, gestió i projectes, S.L.)
PONENTS:    Sr. Joan Agustí Maragall (Magistrat Jutge del Jutjat Social nº 33 de Barcelona)
                         Sr. Lluís Palomas Nogués ( Advocat. Direcció de l’ Àrea Laboral del Grup Carles)

Dimarts, 20 de juliol de 2010, a les 6 de la tarda.
Sala d’ actes de la Biblioteca Central d’ Igualada, Plaça de Cal Font, d’ Igualada.

Acte gratuït
Places limitades, per ordre d’ inscripció.

Preguem que ens confirmin la seva assistència via: Telefònica: 93 801 72 37- Srta. Montse •  montseclemente@gcarles.es
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Una Vegueria “de facto”
Per a Simon l’Àmbit “servirà per endre-
çar el conjunt de les quatre comarques 
des del Penedès mateix, i no des de 
fora, amb el subsegüent augment del 
pes dels interessos i de la voluntat de 
penedesencs i penedesenques. I també, 
segons la normativa vigent, mentre no 
es legisli sobre la divisió de Catalunya en 
regions, el govern, a l’hora de planificar 
els serveis, ha de tenir en compte subsi-
diàriament aquest nou àmbit territorial. 
En aquesta línia, i tenint present que el 
projecte de llei de vegueries sembla to-
cat de mort per la sentència del TC, els 
àmbits estan cridats a esdevenir una 
mena de vegueries de facto per a tot el 
que fa a l’organització administrativa, 
territorial i possiblement electoral de 
Catalunya”.

Joan Raventós (CiU): “La fi de l’esquar-
terament del Penedès històric”
Durant el debat parlamentari, Joan Ra-
vantós (CIU) va indicar que “per a nosal-
tres avui és un dia especial, ha estat una 
llarga lluita. No és aquest l’únic destí, 
sinó una parada per a reprendre més 
tard el camí cap a un nou objectiu. Ni 
suprimirem les diputacions, ni crearem 
la vegueria del Penedès, però tirem en-
davant un fet fonamental pel Penedès. 
Posem fi a l’esquarterament del Penedès 
històric, dotem al territori, amb llibertat, 
d’un contingut jurídic, al que han donat 
suport molts municipis de les quatre co-
marques, encara que alguns hagin triat 
un altre camí, com l’Alta Anoia”.
Raventós va recordar un punt força im-
portant de l’acord parlamentari, que és 
que “es crearà de seguida un grup de 
treball per a crear el Pla Parcial Territorial 
del Penedès, en tres mesos. El Penedès 
no podia esperar molt, no s’entén com 
s’han utilitzat tots els ginys haguts i per 
haver. Amb tot, els polítics avui demos-
trem el consens que hem sabut traslla-
dar. Em podem treure pit, sentir-nos 
orgullosos, hem sabut vèncer recels allà, 
i aquí”.
El diputat de CiU va recordar el presi-
dent del Consell Comarcal de l’Anoia, 
Marc Castells, pera afirmar que “com diu 
ell, cal acceptar l’àmbit com una gran 
oportunitat. Per marcar un comú de-
nominador per a tot el territori del Pe-

Els diputats del Parlament, a l’inici de la sessió plenària de dimecres.

nedès. Montilla va dir que aprovaria una 
llei de vegueries sobre el nombre d’àm-
bits aprovats pel Parlament.... Doncs bé, 
ara s’aprovarà la llei sense el Penedès. El 
govern no té cap excusa. Hem arribat 
al final d’un llarg recorregut, i cal cele-
brar-ho, després de 1.500 dies de treball. 
Per a nosaltres aquest àmbit té un gust 
a vegueria, i sobretot, a una vegueria 
pròpia”.

Santi Rodríguez (PP): “Té unes 
grans possibilitats de futur”
El diputat del PP va explicar que “el Pe-
nedès té característiques específiques, 
actuals i passades, però sobretot, i és 
allò que ens ha mogut al PP a defensar la 
creació de l’àmbit, de futur. Si no donés 
possibilitats de futur, no tindríem aquest 
posicionament. Així ho han entès la ma-
joria d’institucions en aquest territori, 
impulsats per la plataforma “per una 
vegueria pròpia”, als qui hem de agrair 
i reconèixer la paternitat d’aquesta pro-
posició de llei”. 
Rodríguez va recordar que “les comar-
ques del Penedès a nivell de plane-
jament han estat tractades de forma 
molt diferent. Garraf i Alt Penedès han 
estat tractades des de Barcelona, Baix 
Penedès des de Tarragona, i l’Anoia, un 
terreny amb més dificultats. Un sector 
de l’Anoia se sent més penedesenc, un 
altre, amb dinàmiques més properes a 
l’àrea metropolitana, i un altre, més rela-
cionades amb ponent o les comarques 
centrals. Aquesta llei ho resol molt bé, La PVP va participar dissabte a la manifestació contra la sentència del TC

perquè aquells municipis de l’Anoia que 
considerin que volen continuar com són 
ara, ho poden fer. No s’obliga a ningú a 
formar part del Penedès”. Rodríguez va 
agrair a l’igualadí Pere Calbó i a la porta-
veu parlamentària del PP Dolors Mont-
serrat, de St. Sadurní, el seu treball de 
suport.

Roberto Labandera (PSC): “L’Anoia 
ens preocupa als socialistes”
El diputat socialista va tenir moltes re-
ferències a l’Anoia. Per començar, va 
explicar que “el que més preocupava 
d’aquesta llei era l’adscripció dels muni-
cipis de l’Anoia, i la voluntat manifesta-
da oficiosa d’alguns municipis d’aques-
ta comarca de continuar a la Catalunya 
Central. Aquest problema es va resoldre 
amb la modificació d’articles de la llei, 
incloent tota l’Anoia al planejament, i 
que siguin els municipis que vulguin 
continuar els qui es pronunciïn”.
Labandera, contrari a la vegueria Pe-
nedès, va deixar clara la seva postura: 
“algú ha pretés que aquesta llei fos una 
drecera cap a la vegueria Penedès, però 
nosaltres no ho creiem així, Una cosa és 
l’ordenació del territori, i una altra l’orga-
nització territorial. És quan les esquerres 
han estat al govern, que el Penedès tin-
drà àmbit. La història ho dirà així, però 
vull remarcar el treball de totes les for-
ces polítiques i presidents dels consells 
comarcals de l’Alt Penedès per tirar en-
davant el Pla Director, així com el Garraf, 
o a la Conca d’Òdena. S’hauran de tenir 

en compte en la redacció del Pla Parcial 
Territorial”.
Per a Labandera un dels punts febles 
de l’àmbit és, precisament, l’Anoia. “Ens 
preocupa molt als socialistes, perquè 
tindrem una comarca subjecte, com a 
mínim, a 2 plans territorials”.

Miquel Carrillo (ERC): “El Parlament 
situa el Penedès al mapa”
“Avui és el dia més important per al Pe-
nedès en 30 anys del Parlament de Ca-
talunya. Avui el Parlament col.locarà el 
Penedès al mapa, de forma definitiva”. 
Així va començar el seu discurs el repu-
blicà Miquel Carrillo, recordant als 63 
ajuntaments que representen  el 90% 
dels territoris del Penedès que han do-
nat suport a aquest àmbit. El diputat va 
agrair la tasca de les diputades anoienca 

Marina Llansana, i penedesenca Alba 
Castellví. “Podríem dir que avui estem 
corregint un error històric de reconeixe-
ment del Penedès. Estem satisfets per la 
unitat i el consens. Catalunya en sortirà 
beneficiada, més equilibrada, i estalvi-
em un conflicte”.

Salvador Milà (ICV): “Cal treballar ja 
des d’ara mateix”
Des d’Iniciativa per Catalunya, Salvador 
Milà va intervenir per assegurar que 
“pensem que calia començar per la base. 
Una cosa és organització territorial, i l’al-
tra l’ordenació. Això és un principi d’eta-
pa, no és la fi de res. Si haguéssim tingut 
fa anys un instrument de planificació, 
estaríem ara parlant d’una altra cosa. El 
Penedès té una situació de frontissa que 
pateix l’efecte corredor d’espais metro-
politans. Ens felicitem per a que quedes 
palesa la necessitat de crear un grup de 
treball per començar a escoltar tothom, 
i analitzar en profunditat els plans secto-
rials, i veure com encaixen”. 
Milà advocava per a que “es faci un di-
agnòstic comú de la situació socioeco-
nòmica és necessària, i de les infraes-
tructures de transport. Caldrà establir 
les prioritats en les inversions públiques, 
en l’Eix Diagonal o el futur Eix Orbital 
Ferroviaria, o si cal començar a construir 
la identitat administrativa d’aquest ter-
ritori. No cal esperar a que s’aprovi una 
vegueria, cal preguntar-se si es pot ja 
fer Mancomunitats, per exemple. Que 
es posin d’acord els consells comarcals, 
i que es comenci a treballar des d’ara 
mateix”.
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Ja sé que l’argument del conte de la Ventafocs i el seu casament 
amb el príncep és suat i vell. Però no em queda més remei que 
prendre’l de nou com a referent. Sempre explico a tothom qui 
em vol escoltar com va ser la meva primera trobada amb aquesta 
Ciutat d’Igualada, un episodi que s’assembla molt al d’aquella nit 
que va tenir una sabata de protagonista.
L’any 2003 Igualada em va captivar. Diversos viatges per temes 
relacionats amb la meva feina van fer que aquest idil·li personal 
es consolidés, llavors completament aliena a la realitat que aquí 
hi creixeria el meu fill equatorià. De fet, un dia vaig comentar 
que Igualada em semblava un lloc “bonic” per viure. Encara re-
cordo la cara del meu interlocutor, que em deia que no tenia ni 
idea del que deia. Que Igualada era un poble, que les adoberies li 
havien enganxat una olor exageradament particular, o que no hi 
havia potencialitats interessants en la comarca. Altres deien que 
era una zona deprimida, amb un centre d’estudis d’adoberia que 
havia estat referent decennis abans per a molts empresaris de la 
pell d’Amèrica Llatina però que aquelles èpoques ja havien que-
dat enrere. Però, què els haig de dir? A mi m’agradava. Passejar 
pels seus carrers i conèixer-la em seduïa. Encara avui continuo 
trobant cases amb una arquitectura impressionant de principis 
del segle passat. Jocs del destí em van portar a viure aquí defi-
nitivament. Aquesta Ciutat m’ha deixat ser una mica ciutadana 
del món. I és des d’aquí que visc “l’endemà del casament” del 
Príncep amb la Ventafocs.
Per què dic això? Perquè la quotidianitat em deixa veure l’altra 

PAULINA JORDAN HIDALGO

Igualada bonica, Igualada lletja
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Opinió

Malament, molt malament, molt mal símptoma, que el Parlament 
hagi rebutjat la iniciativa legislativa popular per a convocar una 
consulta a nivell nacional la propera legislatura sobre el futur po-
lític de Catalunya. Malament, molt malament, que tant CiU com 
ERC hagin posat tants obstacles a la primera iniciativa política 
que dóna algun punt i a part responent a la gran manifestació del 
passat dissabte. Malament, molt malament, que es permeti que 
s’instal•li aquesta sensació de partitocràcia que tot ho controla i 
tot ho limita sense obrir prismes i sense incentivar novetats crea-
tives. Malament, molt malament, l’orfandat política de l’indepen-
dentisme: ERC ja no val, està prou clar. CiU, però, té un deute amb 
l’independentisme. 
Té un deute amb la seva militància i amb bona part del seu elec-
torat, i té un deute amb el capítol històric de dissabte. Que no el 
vol pagar ara? Entesos. Que no el vol pagar a empentes, sinó quan 
ella mateixa vulgui? Entesos. Però que doni un missatge de futur 
una mica diferent, una mica agosarat, una mica de debò, que doni 
fe i que doni un pla per als properes quatre anys més enllà del 

JORDI CABRÉ 

Comencem malament

cara d’aquesta ciutat a la que vaig arribar just quan la crisi mun-
dial s’havia convertit en noticia diària i ja no era tan “graciosa” la 
presència dels immigrants.
Pur dir que la gran majoria de persones de la comarca són gent 
encantadora, persones meravelloses amagades rere una fredor 
social que el comú denomina “progre”. Però també hem sofert 
la ignorància d’una realitat trista i lamentable en la que és fàcil 
escoltar a diferents nivells expressions xenòfobes que semblen 
més aviat sortides d’històries dramàtiques dels anys previs a la 
segona guerra mundial. I sembla una fotesa, però això de “moro 
de merda” o “tercermundista” o “república bananera” són senyals 
d’un camí cap a la intolerància trista i preocupant que ja es per-
cep a la comarca.
Una altra cosa que em crida poderosament l’atenció és veure 
l’univers d’iniciatives importants a diferents escales que es de-
senvolupen aquí. Em confesso perdudament enamorada de la 
Mostra o del mateix REC.0, i explico a la gent del meu país i d’al-
tres llocs del món els avantatges i les belleses que envolten la 
comarca. Però em fa pena veure en moltes persones i organis-
mes aquesta actitud que tant critiquen de la nostra idiosincrà-
sia llatina. M’adono que no cal ser tercermundista per tal que la 
mesquinesa de no ser amos de la paraula absoluta els faci donar 
l’esquena a projectes i iniciatives valuoses de diversos grups so-
cials. Em preguntaran a què m’estic referint. Senzill, que sembla 
que les idees i els programes vàlids només hagin de sortir de 
certs grups socials o bé d’entitats suficientment reconegudes. 

I la realitat és que el món ha canviat tant i tan de pressa que la 
gent de l’Anoia no arriba a copsar la dimensió del canvi.
Nosaltres els immigrants som en això gent privilegiada, ja que 
des de les nostres petites realitats ens ha tocat viure tants canvis 
i assumir tantes renúncies que se’ns fa menys dur adaptar-nos.
Sí que existeix una Igualada bonica i amable, capaç de facilitar 
un nivell de vida interessant als que volen aprofitar totes les op-
cions que els brinda. I n’existeix una de mesquina, que no supor-
ta pensar que els “poderosos” no sempre tenen la darrera parau-
la i que les grans idees també poden sortir de petits col·lectius. 
Que això no és el centre del món i la columna vertebral de la seva 
economia pot ser una altra a més de les indústries que van ser 
les generadores d’ocupació del segle XX. Que si aquí hi viu gent 
de fora, ja han deixat de ser “forans” per convertir-se en “veïns”. 
Que no tothom pot tibar alhora la manta per abrigar-se, que a la 
gent li costa molt, massa, participar col·lectivament a canvi d’un 
bé comú més gran, i que si el protagonisme se l’emporta algú 
que no pertany a un sector puntual doncs llavors ja no serveix i 
ja no hi participo.
Vaig poder escoltar en un acte al carrer de promoció de la inno-
vació una de les ponents, igualadina de naixement que ara viu 
en una altra comarca: “Igualada pot fer moltes coses, però s’ho 
ha de creure”. I és aquesta Igualada a la que vull apel·lar.
Podem moure’ns com a col·lectiu i posar-nos a caminar. Tots, tots 
els que estem aquí contribuint amb diversos trossets d’aquest 
nou mapa col·lectiu… 

tapar-se les orelles. Ho diré clar: el catalanisme avui vol la inde-
pendència. No ara mateix potser, però sense que valgui ja ama-
gar-se. Rebutjar la ILP sí que allunya la política dels ciutadans, i sí 
que allunya els catalanistes del catalanisme polític. Entenc molt 
bé, millor que ningú, que a CiU li costi assumir ara mateix una 
aposta explícita. Però el que em sap greu dir és que no és el meu 
problema, o com a mínim no és el problema de Catalunya. No és 
el problema del catalanisme. 
El tripartit es va fer contra CiU: que CiU no caigui en el mateix 
parany d’existir només contra el tripartit. Hem entrat en una nova 
fase. Ho saben. Busquin una resposta. Republicans i nacionalistes, 
prou autoenganys i més imaginació. Aquesta onada no l’aturaran 
ni els uns ni els altres: i d’altra banda, sense ells ningú no farà res. 
La política i els partits són l’única via, especialment el nacionalis-
me majoritari que condensa les pulsions generals. Arribem a un 
acord doncs, però a un acord nou? Ens sentirem escoltats i repre-
sentats? O haurem de ser encara més creatius, peti qui peti?
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L’estatut és una eina 
contra la crisi
•• CARLES RIUS VAQUERO

Ens toca viure moments molt difícils, 
hi ha una situació de crisi molt greu. En 
aquests moments tothom està molt  pre-
ocupat per la situació de crisi econòmica 
que estem patint, però no podem obli-
dar que, lamentablement, hi ha una crisi 
institucional que esdevé de no tenir re-
solt l’encaix de Catalunya amb Espanya.  
Catalunya no es mereix el tracte de 
“desconfiança” que des d’Espanya se’ns 
dóna, i en particular des del Partit Popu-
lar. El Nacionalisme català ha estat sem-
pre centrat, sempre amb un gran sentit 
d’estat, els diferents grups parlamentaris 
a Madrid que ha tingut CiU han donat 
exemple de moderació i bons criteris 
polítics.
Tenim una Constitució integradora, per-
què és un compromís entre les distintes 
forces polítiques. Ara al meu entendre 
aquest compromís es pot trencar. La 
Constitució diu que la sobirania resideix 
en el poble, del qual se’n deriven tots els 
poders. Per què es qüestiona la voluntat 
popular expressada pel Parlament de 
Catalunya, pel Congrés de Madrid i pel 
poble a través del Referèndum?
L’Estatut és la part més important del 
compromís de Catalunya amb la Consti-
tució espanyola de 1978. Jo entenc que 
l’Estatut ha estat redactat amb respecte 
a l’ordenament jurídic i, per tant, tot i que 
pot ser objecte de revisió - jurídica -, no 
pot ser objecte de debat polític dins del 
Tribunal Constitucional.
La Constitució, entre altres coses referi-
des al Tribunal Constitucional, diu:” Els 
membres del Tribunal Constitucional 
hauran de ser tots ells juristes de reco-
neguda competència, amb quinze anys 
d’exercici professional”. Per què fan de-
liberacions polítiques els membres del 
Tribunal Constitucional si han de ser ju-
ristes? Per què ens donen a conèixer les 
deliberacions, donant un lamentable es-
pectacle? No hi ha cap tribunal que ens 
pugui prendre el que som.
Jo no sóc separatista, sinó que vull per a 
Catalunya un reconeixement del seu fet 
nacional. No reclamo la independència. 
Jo vull que Catalunya sigui un país de 
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nivell europeu, a través de disposar d’un 
alt grau d’autogovern i així contribuir al 
progrés de tot l’estat.
Si l’encaix de Catalunya amb Espanya no 
es resolt, quin camí ens queda?
El vot és un instrument, no una adhesió. 
Es vota segons conviccions, interessos, 
però també segons les necessitats del 
moment. Si prosperés la iniciativa que 
des del Parlament s’està tramitant per fer 
un referèndum sobre la independència 
de Catalunya, jo ara votaré SÍ a la inde-
pendència.

I ara que espavilin, els 
polítics!
•• JOAN PINYOL

Des de la sincera emoció d’haver format 
part del més de milió i mig de persones 
que dissabte dia 10 es van manifestar pel 
centre de Barcelona per dir prou de re-
baixes en la dignitat de la nació catalana 
em quedo amb un bon allau de legítimes 
esperances i també amb una idea. Ja cal 
que la nostra classe política espavili, ràpi-
dament i amb força, per donar la millor 
resposta a la lliçó impartida pel poble al 
bell mig de la capital catalana. I és que el 
nostre és un país amb un únic sentiment 
sobiranista empès des d’un mosaic ben 
múltiple d’opcions de manera que, tret 
del PP i de Ciutadans -que des del primer 
vida han fet el buit a la nostra identitat 
i que es mereixen el mateix buit elec-
toral- les altres formacions ja cal que es 
belluguin per cercar punts de trobada en 
l’únic horitzó possible per a Catalunya: 
el d’una independència respecte d’Es-
panya per la via pacífica i democràtica. 
Si no ho fan, els passarà el mateix que a 
mitja manifestació de dissabte. Hauran 
d’abandonar la capçalera de la proclama 
popular perquè la força de la gent els 
acabarà deixant de banda.

Amb el cor, el cap, la 
cartera i la bandera
•• JOSEP M. TORRAS PAYEROL

Malgrat que la “mani” del dia 10 aplegà 
a molta gent preocupa el que ve a partir 
d’ara. No servirà de res si només ha de ser 
una demostració de força, orgull i d’in-
dignació, (a part del ridícul que ja han fet 

alguns discutint-se per la capçalera) i una 
descarregada d’adrenalina. Si no tenim 
un pla d’acció per l’endemà, els “Españo-
les” se’n seguiran enfotent de nosaltres. 
Segur que el TC no es tirarà enrere, ni fa-
ran cap esforç per canviar el que ja està 
escrit i retallat.
Jo proposo que en les pròximes elec-
cions al Parlament els partits posin el 
Concert Econòmic en el seu programa. 
Aquest ja existeix sense que s’hagi tren-
cat la Constitució, ni “España”. I a partir 
d’aquí ja haurem fet el primer pas cap a 
la independència. El camí és llarg i hem 
d’anar pas a pas.
Si no es planteja la independència com 
un tema econòmic i se’n fa molta didàc-
tica, no hi haurà mai una majoria a Cata-
lunya que voti per la segregació. Encara 
que aconseguim fer un referèndum (que 
ens costarà sang, suor i llàgrimes) no es 
guanyaria. Els ideals comencen per la 
butxaca, com la caritat ben entesa. Per 
tant comencem pel que és més tangible. 
“La nostra cartera i la nostra guardiola”. 
Concert econòmic! En un país que sem-
pre ha estat de pas i d’acollida, els objec-
tius identitaris, que són molt importants, 
no sempre s’entenen.
Tampoc importa massa el percentatge 
que suposadament obtenen alguns par-
tits de les obres i serveis que és conce-
deixen. Fins i tot es pot considerar un mal 
necessari, mentre no hi hagi una llei de 
fiançament de partits polítics, que per-
meti que puguin complir la seva funció 
social. Quan hi sigui es contemplaran 
tots els supòsits i es podrà castigar amb 
duresa a qui la incompleixi. Potser seria 
millor que no la fessin els polítics, sinó 
juristes independents. Però la faci qui la 
faci ha de ser dura, justa i que es faci ja!
Mentrestant amb el que hi ha, si t’aga-
fen posant mà al pastís, doncs a pagar el 
pastís! I no cal fer escarafalls, que “el que 
estigui sense pecat, que tiri la primera 
pedra”.
Ah! Els que ho facin pel enriquiment per-
sonal, a la presó pura i dura. Que tornin 
el que han robat i la multa per fer-ho. I 
assegurar-se, que no puguin tornar mai 
més a posar la ma a la caixa.
Els partits polítics, fan el que poden i els 
deixen. Potser alguns (o més aviat quasi 
tots) estirant més el braç que la màniga. 

Però és el que hi ha, encara que es facin 
els escandalitzats i farisegin de mala ma-
nera.
L’important és que els diners de Catalu-
nya es gastin i serveixin per a Catalunya.
Sembla una mica pervers tot això, però 
m’agradaria posar un exemple:
- Amb els diners dels catalans, es fa una 
autovia, un tren, una altra infraestructura 
o quelcom sigui a Catalunya i suposada-
ment algú en treu un percentatge pel 
seu partit – ja sé que no és legal, però sí 
habitual. Jo no m’escandalitzo! Ens que-
da l’obra a Catalunya.
- Amb els diners dels catalans, es fa una 
autovia, tren, una altra infraestructura 
o es paguen peonades o ordinadors o 
altres prebendes a qualsevol comunitat 
que no sigui Catalunya –evidentment 
algú també en treu un percentatge pel 
seu partit en el millor dels casos, o per 
la seva butxaca en el pitjor-. No ens que-
da res per a Catalunya i a més paguem 
el percentatge! D’això se’n diu, mai més 
ben expressat, “cornut i pagar el beure”.
Quina preferiu d’aquestes opcions?
Em penso que la resposta és òbvia. Per 
tant en un concert econòmic, la majo-
ria dels diners de Catalunya revertirien 
a Catalunya. Percentatge de solidaritat, 
per altres regions? Per suposat! Però el 
just i necessari, segons exemples de les 
regions de la Comunitat Europea. No un 
espoli com el que està fent ara i que vo-
len que continuï.
Si som bons per pagar, també som bons 
per decidir el que se n’ha de fer dels 
nostres diners. Per això parlo de què el 
concert econòmic seria una bona conti-
nuació a la “mani”!
Fins una altra.
 

Exemple de germanor
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Diumenge dia 7 de juliol de 2010, eren 
aproximadament dos quarts de dotze del 
matí, en el transcurs de la missa a l’esglé-
sia de Santa Maria de Piera quan la senyo-
ra Elena Palomas i Parcerisas, vídua de Ra-
mon Vallès, va patir un petit defalliment. 
Semblava que era quelcom passatger, 
però ràpidament va empitjorar. Opor-
tunament la senyora Rosa Escolà i Cases 
va trucar a la Policia local, explicant-los el 
cas i ràpidament van arribar a l’església 

i comprovant l’emergència, van contac-
tar amb l’ambulància, que sembla ser 
venia d’Igualada. Donant l’adreça de la 
plaça de l’Església de Piera normalment 
es connecta el GPS quan els conductors 
de l’ambulància no coneixen bé la zona 
i dit aparell els va conduir a la plaça de 
l’Església de la barriada de ca n’Aguilera, 
que també pertany a Piera. Llavors era 
lògica la  tardança de dit servei que es 
feia palesa a tots els assistents a la mis-
sa, enyorant cada vegada més l’arribada 
de l’esperat vehicle. Aquests tres quarts 
d’hora estaven acompanyats dels seus 
dubtes: què havia passat? Per què triga-
va tant? Tothom esperant que la salut de 
l’Elena no es compliqués i a fe que va es-
tar ben atesa. Tothom vàrem mirar de col-
laborar fins que, gràcies a Déu, va arribar 
l’ambulància. Ara esperem que es millori 
perquè ens pugui tornar a acompanyar 
ben aviat.
Consultant amb conductors experts 
d’ambulàncies, cal tenir en compte que 
en casos d’urgència recomanen trucar al 
número 112 per guanyar temps i servei. 
Voldria agrair l’esforç i el patiment que 
comportà l’espera perquè l’Elena tingués 
l’atenció necessària, ja que una vegada 
més s’ha demostrat que encara queda 
molt amor i ganes d’ajudar. Gràcies.

Recordant el Juan 
Antonio Lorente Carrillo
•• JULIO RIBA RIBERA

El passat divendres dia 9 fórem molts els 
familiars i amics que vàrem anar al Tana-
tori per dir l’últim adéu al Juan Antonio, 
un bon home, que va morir als 81 anys.
Era el sogre del meu germà Pere i per 
això, com que el coneixia molt, puc dir 
que era una excel·lent persona.
Malalt d’Alzheimer des de feia molt de 
temps, l’última vegada que el vàrem anar 
a veure a al Clínica sant Josep, em vaig 
emocionar molt i em va fer pensar com 
una persona que sembla que ja no pot fer 
res, diu tantes coses amb el seu silenci.
A la seva esposa Huertas i als seus fami-
liars els vull dir, si això una mica els pot 
consolar, quina gran joia ha sigut tenir 
entre nosaltres al seu marit Juan Antonio, 
una gran persona, que per tothom es va 
fer estimar. I per això jo crec que les gràci-
es al bon Déu hem de donar.
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Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

No sé vosaltres, però a mi m’ha donat la impressió que acabem de 
passar un cap de setmana on tots plegats hem estat atacats per 
l’esquizofrènia.
Dissabte, tots a Barcelona a manifestar-nos en favor de Catalunya, 
de les seves institucions, de la seva llengua, dels seus símbols i en 
contra de la pitjor versió que existeix d’Espanya.
Vint-i-cinc hores després una bona part de nosaltres estàvem desit-
jant que la selecció espanyola -el Barça i quatre jugadors més- gua-
nyés el Campionat mundial de futbol.
Reconec una certa falta d’entusiasme “patriòtic” per la victòria espa-
nyola, però cap altra selecció tenia tants jugadors del CF Barcelona 
com l’anomenada “La Roja”. Si fins i tot els jugadors del Madrid ju-
guen millor amb la selecció que amb el seu equip!
Els més prestigiosos analistes -i no sols de política- ja han arribat a 
la conclusió que els gols de Puyol i d’Iniesta són els que entrenen a 
Can Barça a les ordres de Guardiola.
Tot i que cadascun dels jugadors de primera divisió -que han anat 
a la selecció- té uns sous que superen els quatre milions d’euros 
per temporada, a ningú no li molesta que per 50 dies de feina, la 
Federacion Española t’infli la butxaca amb 600.000 euros de prima 
per guanyar el Mundial. Per tant no m’estranya gens que els juga-
dors de “La Roja” s’apuntin al “Que viva España” d’un altre culer -en 
Manolo Escobar- o acceptin desfilar sota un ridícul barretet vermell 
mentre l’afecció canta allò de “yosoyespañó,españo,españo...!”
I mentrestant, què en fem del ressò de la manifestació més gran 
concentrada mai a Barcelona?
Doncs com fem amb totes les coses importants: deixar-ho en mans 
dels partits polítics catalans perquè a través de les institucions pú-

  Esquizofrènia?

JAUME SINGLA ·  a peu pla

No digueu que no és esquizofrènic sortir al ca-
rrer dissabte a defensar la bandera i els símbols 
de Catalunya i diumenge, estar 117 minuts espe-
rant veure guanyar a la bandera espanyola

Havia d’iniciar-se a la cruïlla de Diagonal i passeig de Gràcia, però molt 
abans de l’hora una gernació envaïa els jardinets de Gràcia, les Ram-
bles i Pau Claris. S’havia previst que “els convocants” es posarien a la 
cruïlla d’Aragó amb passeig de Gràcia, per assegurar que quedessin al 
capdavant. Però un poble amb ganes de fer-se sentir ho amarava tot. 
I la capçalera va anar a remolc tota l’estona. No podia donar ni un pas. 
Ni endavant, ni endarrere. Sols escoltar les consignes dels que hi havia 
pels voltants. Era tot el poble el que donava la cara i no els seus re-
presentats, que es veien ofegats per un mar de banderes i sentiments. 
Quedava palès el missatge que deixava en evidència aquells polítics 
mesquins que viuen de les futileses i que s’havien barallat per l’escrit 
de la pancarta que havia d’encapçalar la manifestació. En la manifes-
tació del 78 els partits eren l’esperança i en aquesta el problema. I per 
això eren els primers destinataris del missatge. “Som una nació i el po-
ble vol decidir”. Ha estat de llarg la més gran concentració que hi ha 
hagut a Espanya. I la mobilització demostra un sentiment profund que 
Catalunya reclamava el respecte que se li nega. I els polítics seguiran 
desbordats si no són capaços d’articular la queixa. La gent ja no es de-
turarà amb quatre llistes on el ciutadà només pot triar entre dolents i 
pitjors, i tampoc per lleis amb les quals se’ls vol tapar la boca.  
Alguns s’entesten en explicar el sentit dels que es deia, fent-ne in-
terpretacions inversemblants. Encara que aquesta manifestació va 
aplegar sensibilitat molt diverses era evident el grau de cansament. 
Es palpava el rebuig per com van les coses i com es desenvolupen els 
esdeveniments al dictat de dirigents que desconeixen i marginen la 
voluntat dels ciutadans que viuen ací. S’està tip dels que volen orga-
nitzar i dirigir-ho tot des de la distància. De líders que es creuen forts 
i són de cartró. Dels interessos particulars, dels afanys personalistes i 
d’organitzacions partidistes que donen consells, pautes de conducta i 
obliguen amb lleis sovint injustes. El missatge d’aquesta manifestació 
ha estat clar i contundent. Unitat. Primer Catalunya, i després els detalls 
i les ideologies. 
Des de la resta d’Espanya no s’entén que gent arribada d’altres contra-
des estiguin a favor de Catalunya. No entenen que patronal i sindicats 
vagin a la una. I és que equivoquen el missatge, perquè ací no s’està en 

PERE PRAT

La manifestació
contra de res. Sols es vol defensar el que ens és propi. Viure en un espai 
de llibertat, una llengua, un tarannà. I així es fa front a les campanyes 
mediàtiques mesetàries, que exigeixen una “España única, uniforme y 
castellana”, com aquesta sentència poruga d’un Tribunal Constitucio-
nal, d’arrels inquisidores, que exigeix l’acatament forçat a una religió 
cada vegada menys compartida. 

Perquè no es va en lloc quan el refugi és el d’una Justícia buida de 
continguts i amb el personal absent pel cap de setmana com prou va 
veure el President Montilla. Aquesta és una terra oberta que vol decidir 
el seu destí. I vol que els seus representants l’escoltin. Se sent major 
d’edat i no vol ser tutelada. Vol la igualtat entre altres nacions que com-
parteixen una manera semblant d’entendre la vida, de comportar-se 
socialment i que admet les diferències. I en això s’està en primera línia, 

sent solidaris però no mesells. Segurament no tothom vol la indepen-
dència. Però tothom vol ser respectat. I no s’ha de forçar a ningú que se 
senti espanyol a canviar la seva nacionalitat. Com tampoc es demana a 
anglesos, francesos o alemanys que viuen en el territori des fa anys. Ni 
se’ls fan canviar de llengua, ni se’ls priva de tenir les seves escoles. Però 
no es vol deixar de ser catalans.
Tothom ha de prendre nota del que es va dir. Dels sentiments sense 
paraules. Dels missatges sense poesia, i del desassossec social. Del 
desig de llibertat, i de viure amb dignitat. Aquesta no ha de ser una 
nació ocupada. Ni hi han drets de conquesta. Aquesta és terra de pas i 
d’acollida. De gent molt diversa, però diferent. Fins i tot dels altres que 
es queden d’on molts han vingut. Gent amb voluntat de ser, que vol 
representants valents, assenyats i que escoltin. I que sàpiguen posar 
lletra a aquesta música, perquè si no ho encerten s’arribarà a la con-
frontació, la divisió i la desgracia. 

Ha estat de llarg la més gran concentració que hi 
ha hagut a Espanya. I la mobilització demostra 
un sentiment profund que Catalunya reclamava 
el respecte que se li nega.

bliques ens defensin els drets.
Això sí que és esquizofrènia! Si només pensen en les properes elec-
cions i com poden posar-li la traveta a l’adversari polític.
Tant els fa que l’economia del país s’escoli aigüera avall; o que la 
convivència entre els ciutadans s’estigui trencant dia a dia; o que es-
tiguin apareixent preocupants signes d’intolerància i prefeixisme.... 
per als partits tot s’hi val per arribar al poder.
A Catalunya, al petit poder de ser el delegat de l’Estat i a Madrid a 
ser l’amo de la caixa de cabals, que això de l’Estat es mesura per la 
capacitat de moure diners i comprar voluntats.
Els ciutadans ens equivocarem una vegada més si deixem passar 
massa temps sense donar un altre cop de puny a la taula. No pot ser 
que dels més de quaranta diputats i diputades que té Catalunya a 
la Carrera de San Jerónimo, no siguin ni 14 els vots sempre fidels als 
interessos de Catalunya. No pot ser.
I no podrà ser mentre siguin les direccions dels partits les que, sen-
se cap transparència, elegeixin els candidats i el seu ordre, en funció 
de la fidelitat al líder o dels suports en forma de donació al respec-
tiu partit, aconseguida “pel civil o pel criminal”.
La situació esquizofrènica m’intimida i m’altera, però quan veig la 
passivitat amb què tots plegats estem deixant el ressò de la mani-
festació de dissabte 10, arribo a la conclusió que més que esquizo-
frènics, el que som és mesells. Si algú alça la bandera el seguirem. 

Ll
ui

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

DIVENDRES
16 de juliol de 2010 07WWW.VEUANOIA.CATOpinió  D E  L ’ A N O I A

56 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com



Vilanova del Camí estrena dilluns 
el seu nou Centre de Salut
Nou espai per la ciutat • L'alcalde Joan Vich explica que la nova ubicació del CAP, entre el centre urbà i 
la Pau, genera un nou espai on s'hi podran veure aviat nous organismes, possiblement l'Ajuntament

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Vilanova del Camí estrenarà, el proper 
dilluns, un nou Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP), ubicat a la carretera de la Po-
bla, posant així punt i final a una vella 
reivindicació dues dècades després de 
que el municipi, en constant creixement 
demogràfic, inaugurés el seu centre de 
salut actual al costat del mercat muni-
cipal. A partir d’ara, el vell CAP passarà 
a formar part del Casal de la Gent Gran 
que ja ocupava part de l’edifici, i el nou 
centre de salut s’ubicarà a l’espai que va 
deixar l’antiga fàbrica de guix, obrint un 
nou eix urbà a Vilanova del Camí, entre el 
centre i el barri de la Pau, que pot acollir 
molt aviat nous organismes públics i de 
servei. El CAP ocupa una superfície de 
1.600 metres quadrats, multiplicant per 
tres l’espai respecte l’actual,  i ha suposat 
una inversió de 2,6 milions d’euros.

Un espai funcional
El gerent del Catsalut a la Catalunya 
Central, Antoni Iruela, va manifestar du-
rant la visita d’obres que va tenir lloc di-
vendres, que  “aquest centre era neces-
sari. La demografia de Vilanova ha anat 
en constant creixement. Els centres de 
salut cada vegada donen més serveis, i 
es necessiten més i millors espais. Calia 
donar resposta a l’augment de població, 
i amb aquesta obra podem donar servei 
els propers 25 anys”. El gerent va desta-
car de l’obra “la seva funcionalitat i l’in-
tegració dels espais amb la llum”. A més, 
el CAP ha guanyat espais que abans no 
tenia,  com una Aula d’Educació Sanità-
ria,  una àrea d’extracció i d’anàlisis, una 
consulta d’Odontologia més equipada, 
un espai exclusiu per al personal del 
transport sanitari d’urgències, o que els 
Assistents Socials de l’Ajuntament dis-
posin d’un espai al centre sanitari. 
El director del CAP, David Navarro, va in-
formar que el nou centre “suposarà una 
millora molt important tant pel pacient 
com pel professional. Per cert, el nou 
centre estrena també telèfon: 93 806 

Una de les sales d’espera del nou CAP de Vilanova del Camí.

L’actual direcc 
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Festes Majors
Carme, Masquefa i Santa M. 
de Montbui, a punt

Alta Anoia
El Consell vol compensacions 
pels nous parcs eòlics

Capellades
Nous descobriments 
a l'Abric Romaní
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L’Estatut centra el 
darrer ple ordinari 
d’Igualada abans de 
vacances
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El darrer ple ordinari de l’Ajuntament 
d’Igualada abans de les vacances d’estiu  
va tenir en la polèmica de la sentència 
del TC sobre l’Estatut un dels debats 
més llargs. CiU, Entesa i ERC van presen-
tar una moció conjunta en contra de la 
sentència del Constitucional, i el PP en 
va presentar una altra per defensar-la i 
demanar la seva immediata aplicació. 
Com era d’esperar, la moció “popular” va 
caure estrepitosament, i va tirar enda-
vant la presentada per la majoria de les 
forces polítiques del consistori.
L’alcalde Aymamí va prendre la paraula 
per defensar que “el país no està satis-
fet amb aquesta sentència”, mentre que 
Pere Calbó (PP) va afirmar que “el que 
s’ha de fer és complir la sentència i de-
rivar el debat polític cap a solucionar els 
problemes reals del país, com la situació 
de crisi econòmica”. Per a Marc Castells 
(CiU) una cosa no treu l’altra, “i tot ha 
d’ocupar la nostra atenció, també la 
sentència de l’Estatut”, mentre que Joan 
Torras (ERC) se centrava en la manifes-
tació de dissabte “ja que allí es va veure 
ben clar que és el que els ciutadans vo-
len per al seu país”.

Nous preus del transport públic
El ple també va aprovar -amb l’abstenció 
d’ERC i els vots contraris de CiU i PP- les 
noves tarifes del transport urbà produc-
te de l’augment de l’impost de l’IVA, del 
7 al 8%.

Modificació de crèdit
Respecte d’altres temes del ple, l’Ajunta-
ment va aprovar, amb els únics vots a fa-
vor de l’Entesa i l’abstenció de la resta de 
grups, una nova modificació del pressu-
post del 2010, per un valor de 48.347 eu-
ros. CiU va criticar molt aquest punt de 
l’ordre del dia, ja que apareixien factures 
per pagar a proveïdors de l’Ajuntament 
d’exercicis anteriors. Marc Castells va in-
sistir molt en què els números del 2009 
de l’Ajuntament no eren del tot reals 
perquè si bé es va tancar l’exercici amb 
superàvit, “hi havia molts pagaments 
pendents que s’han anat fent efectius 
mesos més tard a través de modifica-
cions de crèdit com aquesta”, quelcom 
que també va criticar Joan Torras (ERC) 
per considerar-ho “massa habitual”. 

A l’esquerra, l’alcalde Vich i alguns regidors, durant la visita que es va fer al Centre de Salut, equipat amb la darrera tecnologia.

3302.

“Un salt molt important”
L’alcalde de Vilanova del Camí, Joan 
Vich, va manifestar que “la ciutat fa un 
salt qualitatiu endavant molt important. 
He quedat gratament sorprès, perquè 
des de fora sembla que l’edifici sigui 
opac, i en canvi des de dins és extraor-
dinàriament lluminós, i amable. És un 
canvi substancial, el CAP que tenim ara 
té 22 anys, quan abans hi havia vuit mil 
habitants, i ara n’hi ha 13 mil. Es millora-
rà en atenció i en servei, i espero que hi 

hagi més professionals”.
Amb el nou centre, l’ubicació anterior 
permetrà al Casal d’Avis més que doblar 
el seu espai. “L’esperança de vida també 
fa que hi hagi cada vegada més gent 
gran, i això fa que necessitem més espai. 
Amb la remodelació que es farà, hi hau-
rà un canvi important, creant un centre 
diürn i un casal d’Avis molt més potent”.

Nova àrea de centralitat
L’obertura del CAP de Vilanova significa 
també, segons l’alcalde, la creació d’una 
nova àrea de centralitat en el municipi, 

a cavall entre el centre urbà i el barri de 
la Pau. “En un futur, aquesta zona podria 
encabir serveis administratius... per ser 
més clars i rotunds, podria arribar a ser 
la seu del nou Ajuntament. Si mirem el 
planell de Vilanova, veurem que aquest 
espai és molt cèntric. Ja sé que els can-
vis no sempre beneficien tothom, però 
crec que s’ha de veure en positiu. A més, 
aquest espai és molt més accessible que 
el centre urbà, tant a peu com en trans-
port públic o en vehicle particular, accés 
que es millorarà més quan el tren ja no 
sigui una barrera”.



IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El president del Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Marc Castells, va reivindicar ahir que els 
municipis de la comarca que es veuen 
afectats per les zones de desenvolupa-
ment prioritari (ZDP) per a l’energia eòlica 
han de rebre ‘compensacions’ econòmi-
ques. En concret, es tracta dels municipis 
de Pujalt, Calonge de Segarra i Castellfollit 
de Riubregós els municipis anoiencs afec-
tats per les ZPD i poden obtenir un màxim 
de 50 MW. Castells ha demanat que el 
Govern seleccioni el projecte que aporti 
‘més garanties i propostes per als munici-
pis’ i han fixat set exigències que haurien 
de complir les vuit empreses que fins ara 
s’han interessat per instal·lar un parc eòlic 
a la comarca.
El Consell Comarcal de l’Anoia treballa con-
juntament amb els alcaldes dels municipis 
de Calonge de Segarra, Castellfollit de Riu-
bregós i Pujalt perquè les seves exigències 
siguin escoltades i perquè la instal·lació de 
parcs eòlics suposi un ‘valor afegit’ per a la 
comarca, ha expressat Castells. 
Fins a finals del mes de juliol les empreses 
tenen temps per presentar el seu projecte 
i, un cop tancat, la Generalitat farà el pro-
cés concursal. Segons ha informat Castells, 
en aquest procés hi tindrà veu i vot un 
membre del Consell Comarcal de l’Anoia, 
que serà Jaume Guixà, vicepresident ter-
cer i encarregat de Medi Ambient. 
L’ens comarcal juntament amb els ajun-
taments dels tres municipis afectats han 
elaborat una llista de set exigències que 
han de complir les empreses que vulguin 
instal·lar-se a la comarca. Aquestes són: 
exigir implantacions industrials a la zona; 
demanar un compromís a l’empresa adju-

El Consell demanarà a les empreses dels 
parcs eòlics que donin compensacions

dicatària que contracti personal autòcton; 
apostar perquè es faci formació vinculada 
amb les energies eòliques; demanar que 
la raó social de l’empresa estigui ubicada 
als municipis afectats; treballar per la po-
tenciació de la zona eòlica com a recurs 
turístic; aconseguir el màxim preu per 
MW; i que l’estació subelèctrica s’instal·li al 
municipi afectat. 
L’alcalde de Pujalt, Antoni de Solà, ha de-
nunciat que moltes d’aquestes empreses, 
quan s’instal·len al territori, ‘ni contracten 
personal de la població’ ni tampoc fan 
implantacions industrials a la zona. Per a 
de Solà, aquest és un compromís que han 
d’adquirir les empreses i tenen l’obligació 
de complir-lo. 
Pel què respecta a la formació, l’alcalde de 
Pujalt ha explicat que seria molt important 
que es pogués implantar un centre de for-
mació en energies renovables a la comar-
ca. En aquests moments, segons de Solà, 
els estudis només s’imparteixen a Navarra 
i Astúries, i aconseguir-ne un a Catalunya 
o a l’Anoia seria un ‘valor afegit molt més 

important que els llocs de treball que pu-
gui generar’ un parc eòlic. 
El ple del Consell Comarcal de l’Anoia de 
la setmana vinent votarà una moció que 
reivindica les set exigències per a les em-
preses adjudicatàries. Segons Castells, 
aquesta moció servei per ‘demostrar que 
anem tots a una i que la comarca és soli-
dària amb els ajuntaments afectats’. Un 
cop votada, la moció es vol traslladar al 
Govern. 
Actualment, a l’Anoia hi ha sis parcs eòlics, 
a Pujalt, Alta Anoia, Veciana, Turó del Ma-
gre, Serra de Rubió I i Serra de Rubió II.

L’ocupació a l’Abric Romaní 
podria tenir 125.000 anys
CAPELLADES / ACN

Un estudi elaborat per investigadors de 
l’Institut Català de Paleoecologia Huma-
na i Evolució Social (IPHES) ha demostrat 
que l’ocupació humana a l’Abric Romaní 
de Capellades (Anoia) és més antiga del 
què es pensava. L’estudi ha consistit en 
un sondeig que demostra una successió 
del seu ús per part dels neandertals de 
com a mínim 30 metres d’estratigrafia, 
16 més del que es coneixia fins ara. Se-
gons ha explicat Raül Bartrolí, tècnic de 
patrimoni arqueològic de l’Ajuntament 
de Capellades, aquest sondeig ‘pot arri-
bar a situar cronològicament’ l’ocupació 
de l’Abric Romaní ‘a uns 120 o 125 mil 
anys’ d’antiguitat. Fins ara, els campa-
ments neandertals que s’havien trobat 
daten de 73.000 anys d’antiguitat.
La màquina que s’ha utilitzat per a fer el 
sondeig mecànic ha pogut perforar fins 
a 29 metres, que és el màxim que li per-
metia. Tanmateix, segons Bartrolí, encara 
no s’ha arribat a la base del dipòsit i po-
dria ser que es trobés ocupació humana 
encara més antiga. 
Aquest descobriment ha suposat que en 
aquests moments es pugui parlar de fins 
a 20 anys més d’excavació a l’Abric Roma-
ní de Capellades, ha expressat Bartrolí, ja 

que ‘queden molts anys de seqüència 
estratogràfica’. 
Com cada estiu, el grup d’arqueòlegs di-
rigit per Eudald Carbonell excavaran du-
rant el mes d’agost l’Abric Romaní de Ca-
pellades. Enguany la campanya anirà del 
6 al 27 d’agost i hi acudiran més de 30 
professionals. L’objectiu de la campanya 
d’aquest estiu és excavar els nivells que 
van quedar pendents la temporada pas-
sada i les cronologies van dels 56.000 als 
60.000 anys d’antiguitat. Segons Bartrolí, 
són uns nivells i registres ‘excepcionals’ i 
‘molt rics’, ja que s’han conservat ‘gairebé 
intactes’.

Castells, amb els alcaldes de Calonge de Segarra i Pujalt, un regidor de Castellfollit de Riubregós.
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La màquina que està fent els sondejos a l’Abric 
Romaní.

La màgia de Roger Mas va 
captivar l’Anoia Folk
LA POBLA DE CL. / LA VEU

Dissabte es va dur a terme la 14 a edició 
del Festival de Música d’arrel tradicional 
Anoia Folk al castell de la Pobla de Cla-
ramunt. 
Miqui Giménez va desenvolupar a banda 
de les cançons, un seguit de jocs i dan-
ses per als més petits  (i no tan petits) del 
festival que s’ho van passar d’allò més bé  
amb l’extraordinari animador de maina-
da. Tot i la coincidència amb la manifes-
tació el públic va omplir les dos-centes 
cadires per escoltar la magnífica veu de 
Roger Mas, definida com una de les mi-
llors del país,. que creix de forma expo-
nencial en les actuacions  en directe.  Un 
entusiasmat Roger Mas que va prometre 
tornar (aquesta vegada com a públic) a 
la 15a edició de l’Anoia Folk de l’any vi-
nent, entusiasmat pels valors i el marc 
extraordinari que representa el Castell 
de Claramunt. 
La segona part del festival va arren-
car amb el setè concurs de Sonadors 
d’Ampolla d’anís, que aquesta vegada 

va comptar amb tres formacions par-
ticipants, de les quals, el grup Synopsi, 
format pel Cesc, Mateu, Ricard i Quim, 
que varen obtenir el primer premi per la 
interpretació d’una versió lliure de l’”Es-
taca” de Lluís Llach, guardonada amb un 
pernil ibèric;  i la novetat d’aquest a edició 
va ser l’atorgació d’un   segon premi (una 
vaixella de 19 peces) que va recaure en 
el duet  “Els pubills de Ca l’ Espardenyer”, 
amb una excepcional interpretació. 
Bauma va capitalitzar la part dedicada 
als balls col·lectius i en parella que van 
posar en moviment a totes les persones 
que van decidir gaudir d’un dels festivals 
més evocadors.

Roger Mas, durant la seva actuació.



Jordi Sellarès: “la Festa Major està pensada per a tothom”
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Festa Major de Carme  

CARME / J.SINGLA

Quan encara tenim fresc a la memòria 
l’èxit de FiraVerd tornem a Carme per 
parlar de la seva Festa Major. La població 
ens rep amb unes obres a punt d’acabar 
que l’alcalde presumeix que no li costen 
gaire a l’erari municipal “perquè formen 
part dels fons Zapatero”.
En Jordi Sellarès ens reconeix que l’ajun-
tament ha reduït el pressupost de la 
Festa Major però presumeix que no s’ha 
variat el nivell de gaudi dels carmetans 
al voltant de la seva festa.

Fira Verd que acabem de viure és una 
mena de festa major. No es taparan?
Tens raó que Fira Verd és una festa ma-
jor però és un sol dia i pensat perquè la 
gent de fora vingui a Carme a gaudir de 

la natura. A la Festa Major invertim els 
termes: està pensada per als carmetans 
i per als forans que la vulguin compartir 
amb nosaltres... durant tres dies.
Heu retallat el pressupost?
Fa mesos que estem per la reducció de 
despeses. Ens vàrem proposar reduir un 
vint per cent el cost de la Festa Major i 
hem aconseguit reduir-la un 25%. Això 
no vol dir que haguem rebaixat la quali-
tat, vol dir que tornem als orígens. Fem 
una festa de tres dies amb totes les acti-
vitats per a infants, joves i gent gran.
Potser hem preferit alguna atracció amb 
menys nom però amb un bon saber fer 
en la seva especialitat. 
Heu obert la porta a la participació de 
totes les entitats carmetanes.
D’això es tracta.  Hi ha moltes activitats a 

càrrec de les entitats carmetanes, espe-
cialment els joves que es munten el seu 
concert. Però això segurament ho expli-
carà millor la regidora Núria Vinyals.
Des de la meva joventut que recordo 
que venir a ballar a Carme era tot un 
clàssic. Heu cuidat el ball de gala?
Portem l’orquestra Rosaleda que estic 
segur que ens farà ballar a tots i totes. 
Continua sent un clàssic que vinguin pa-

relles foranes a ballar a la nostra pista. És 
una cosa que ens agrada molt.
És difícil portar un ajuntament en una 
època com aquesta de tanta estretor 
pressupostària?
Sí que es fa difícil però en un poble petit 
com Carme l’opinió de la gent t’arriba 
immediatament i tens una distància cur-
ta per explicar, gairebé veí a veí, quines 
són les dificultats que hi ha i com s’es-

tan resolent. La gent ho entén perfecta-
ment.
La crisi us ha afectat més que en altres 
ajuntaments?
No tant perquè mai havíem tingut grans 
ingressos per permisos d’obres. La veri-
tat és que hem contingut molt el creixe-
ment dels impostos i taxes municipals.
Esteu fent força obres: el nou vestidor 
de la piscina, fa poques setmanes la 
depuradora d’aigües residuals, arran-
jaments de voreres....
Tot a cost zero.  Els tres projectes que 
ens financen els Fons Zapatero els hem 
pogut adjudicar a empreses de Carme, 
que era un dels objectius que teníem.
Les empreses carmetanes estan perfec-
tament capacitades per a assumir reptes 
importants i d’altra banda són sensibles 
a la població.
En ser un municipi de nou-cents habi-
tants hem pogut escollir temes per a 
arranjar que són importants per a les 
persones. Hem fet vint-i-vuit actuacions 
repartides per tot Carme i a cost zero.
Hi ha una cosa, en canvi, que hem fet 
tard. L’acabem de licitar però el volíem 
tenir acabat pel passat FiraVerd i ho hem 
hagut de deixar per al següent, que es 
famós pas de vianants, la passera sobre 
el riu que ens comunicarà el Sant Jordi 
amb la zona esportiva. Espero tenir-ho 
fet pel mes de setembre.
Tenim per licitar la primera fase de la di-
visió de les aigües brutes i netes que ara 
ens vénen barrejades. Hi farem un parc 
infantil i els carrers ben ordenats.
Una altra cosa que tenim tancada abans 
d’acabar el present mandat és el carrer/
pont que ens portarà a l’escola nova. 
Hem hagut  de demanar ajut perquè es 
una obra que val el que val i per a un po-
ble com el nostre és força difícil. L’admi-
nistració s’ha comportat i segurament 
que l’ajuntament de Carme ben poc hi 
haurà d’aportar.
Un poble com Carme es mereix un fi-
nançament del noranta-cinc per cent.
Alguna d’aquestes obres ja la realitzarà 
qui estigui al capdavant de l’ajuntament, 
ja que pel maig hi haurà eleccions.
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Jordi Sellarès: “Hem fet una aposta 
decidida per la memòria històrica”

Jordi Sellarés

Teniu un projecte molt potent a l’en-
torn de la història i la memòria histò-
rica. De què va?
Aquest any hem apostat molt fort per la 
memòria històrica. Sabem d’on venim 
però també volem saber on anem i per 
això hem engegat tres projectes que es 
complementen l’un amb l’altre.
Hem conveniat amb la Diputació de 
Barcelona perquè ens facin l’inventari  
de tot el patrimoni cultural que tenim a 
Carme. Això s’està duent a terme actu-
alment. Hi treballen dues arqueòlogues 
que ho estan catalogant tot per conser-
var-ho. I el que s’hagi perdut per sempre 
també es catalogarà.
Aquest any hem començat el primer ta-
ller d’arqueologia a través del departa-
ment de Cultura. Hem fet tota l’excava-
ció d’un dels poblats ibèrics que tenim 
i seguirem fent excavacions en altres 
llocs.
La tercera aposta important és que aca-
bem d’aprovar en ple i properament sig-
narem el conveni corresponent amb la 
Universitat de Lleida on hi ha el carmetà 
Flocel Sabaté que és catedràtic d’Histò-
ria medieval. A través del seu tutoratge, 
els becaris faran la recerca  històrica de 
Carme amb l’objectiu que quan estigui 
acabat, serà publicat.
Volem saber d’on venim i què hi ha d’im-
portant a Carme.

Hi ha governs municipals que, quan 
encaren la seva darrera festa major 
del mandat, tiren la casa per la fines-
tra pés reduir-li el pressupost.
Tothom sap que a Carme govern i opo-
sició no anem agafats de la mà, però ens 
entenem. Tots som conscients del forat 
que hi havia a l’ajuntament i ara estem 
formalitzant amb la Diputació de Barce-
lona la pòlissa de crèdit sense interes-
sos, per acabar de tapar el forat que ens 
vàrem trobar. Ara al final del mandat, te-
nim tot el tema pressupostari encarrilat.
Si hagués de convidar els anoiencs a 
venir a un acte de la Festa Major quin 

els recomanaria?
A tots, Jaume a tots. 
Tenim actes per a xics, grans i més grans. 
Hi ha actes per a tothom i per això po-
dem convidar tothom.
Demà dissabte tenim el concert de rock 
i també el ball de gala que ens omplen 
la pista.
També val la pena el dinar de festa ma-
jor, també dissabte que em sembla que 
ja està per damunt dels cent inscrits. És 
un dinar que es fa a les Fonts de Carme, 
que és un entorn privilegiat. Hi tindrem  

una audició musical a càrrec de l’Orques-
tra Rosaleda, les postres musicals, que li 
acabaran de donar el caràcter desitjat a 
un dinar que serà la tercera edició.
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Una portada de Josep Campoy
CARME/LA VEU
La portada del programa de la Festa Major 
de Carme és de Josep Campoy, guanya-
dor del primer premi en el concurs foto-
gràfic de la trobada de gegants celebrada 
a Carme el passat mes d’abril. 
Els actes programats tenen un clar com-
ponent de promoció i divulgació de la 
cultura popular catalana. 
D’altra banda hi ha un acte que la gent pot 
trobar a faltar a la Festa Major és la balla-
da de ballets de l’esbart de Carme, secció 
infantil. Sembla que des de l’ajuntament 
es va voler donar rellevància a l’activitat 
d’aquest grup i per això diumenge passat 
ja es va fer la ballada de l’esbart de Carme 
conjuntament amb Bitrac Dansa d’Iguala- da i l’Esbart Dansot de Capellades. 

Els dimarts el mercat de la 
Masuca sortejarà productes 
IGUALADA/LA VEU
Des d’aquesta setmana i fins a principis 
del mes d’agost, el Mercat de la Masuca 
d’Igualada regalarà productes frescos en-
tre els seus clients. Cada dimarts se sorte-
jaran 50 lots de productes que es poden 
trobar al Mercat: patates, ous i melons. El 
primer sorteig es farà el proper dimarts 
20 de juliol, quan es regalaran 50 malles 
de patates, d’uns tres quilos cada una. En 
total, es repartiran 150 quilos de patates. 
Aquesta és una nova campanya promo-
guda per l’Associació de Botiguers de la 
Masuca. Cada client del mercat muni-
cipal d’Igualada podrà dipositar el seu 
tiquet de compra, amb les seves dades 
persones, a les urnes que podrà trobar 
a cada botiga. El sorteig es farà cada di-
marts, cap als vols del migdia, quan s’ex-

trauran les 50 butlletes guanyadores. Un 
cop finalitzi cada sorteig... començarà la 
recollida per al sorteig de la setmana se-
güent.
La campanya de promocions comença 
aquesta mateixa setmana, i s’acabarà a 
principis d’agost. El dimarts 27 es sorteja-
ran 100 dotzenes d’ous (cada participant 
podrà optar a dues dotzenes per butlle-
tes), i el 3 d’agost 50 melons.
Als guanyadors se’ls hi donarà un tiquet 
amb el nom de l’article sortejat aquella 
setmana i podrà bescanviar-lo a qualse-
vol botiga de l’Associació de Botiguers 
de la Masuca. Les botigues participants 
en la campanya han penjat diverses ban-
deroles per tal de facilitar la localització 
de cada membre de l’Associació de Boti-
guers de la Masuca. 

Av. Catalunya, 11 · 08787 · CARME (Anoia)
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Tel. 93 808 02 58 - 636 99 53 84

Taxi a Carme
FINS A 8 PLACES

Aeroport
Nacionals
Missatgeria

Casaments
Empreses
Internacionals

A la Festa Major de 
Carme hi ha actes per a 
xics, grans i més grans. 
Per això volem convidar 
tothom a acompanyar-
nos

DIVENDRES 16 DE JULIOL
A les 11 del matí REPIC FESTIU DE CAMPANES 
i PREGÓ
A les 12 del migdia MISSA SOLEMNE.
A la 1 del migdia SARDANES
A les 7 de la tarda al pati de missa ESPECTACLE 
INFANTIL
En acabar XOCOLATADA
2/4 9  vespre HAVANERES
A partir de les 12 de la nit CONCERT
En acabar, gresca Carmetana
DISSABTE 17 DE JULIOL
A les 9 del matí TIRADA LOCAL DE TIR AL PLAT
11 del matí C.E Carme- Sant Joan de 
Mediona (benjamins)

2/4 de 12 del matí CERCAVILA DE CAPGROSSOS
A les 2 del migdia DINAR POPULAR
En acabar POSTRES MUSICALS
A les 5 de la tarda F. S Carme - EPSA Barcelona
A les 6 de la tarda Futbol C.E. Carme - C.D La Pobla
A les 8 CONCERT 
A les 12 de la nit BALL DE GALA 
A la 1 de la matinada CONCERT
DIUMENGE 18 DE JULIOL 
A les 12 del matí, MISSA CANTADA
A 2/4 de 2 del migdia EXPOSICIÓ DE PINTURA 
CURS DE MANUALITATS
A les 6 de la tarda C.E Carme- CD la Llacuna
A les 6 de la tarda FESTA DE L’ESCUMA
A les 8 del vespre BALL DE VETLLA AMB RESSOPÓ

www.carme.cat  + INFO a: Ajuntament de Carme



Núria Vinyals: “Tot i la reducció de pressupost, la Festa 
Major de Carme manté el nivell del programa”

Núria Vinyals, regidora de l’ajuntament de Carme
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CARME / J.SINGLA

Núria Vinyals porta diverses responsabi-
litats a l’ajuntament de Carme. Algunes 
es veuen més que altres, però la de cul-
tura i festes és de les que es fan notar. 
Sobretot quan arriba la Festa Major.

Quines novetats pot presentar una  
Festa Major que ha tingut una re-
tallada del vint-i-cinc per cent en el 
pressupost?
Primer cal dir que la Festa Major de Car-
me manté tots els actes de l’any passat 
a excepció de l’obra de teatre. Aquest 
any no hi ha teatre, no pas perquè no 
hi hagi cabut dins del programa o del 
pressupost, sinó perquè el grup tea-
tral de Carme el representarà per Sant 
Martí. Quan ens varen dir que no tenien 
l’obra a punt, ja no hi érem a temps de 
buscar una activitat alternativa.
Ha calgut posar-hi imaginació però 
hem aconseguit que hi hagi els ma-
teixos actes i idèntica activitat que els 
altres anys.
La novetat és la cercavila de capgrossos. 
L’abril vam fer una trobada de gegants i 
capgrossos de l’Anoia i vam crear la co-
lla de capgrossos de Carme.
Aquest any l’homenatge es fa a la se-
nyoreta Ita. Per què se l’ha elegit?
L’homenatge va començar l’any passat 
amb el que havia estat el pregoner de 
Carme. Aquest any s’ha elegit la senyo-
reta Ita,  que era una mestra de Barcelo-
na on acollia nenes òrfenes o amb man-
cances socials i l’estiu venia a Carme 
amb totes aquelles noies. Moltes d’elles 
s’han casat a Carme i s’hi han quedat a 
viure i algunes fins i tot són àvies.
Volem fer un reconeixement a la im-
pressionant tasca de la senyoreta Ita, 
que és un personatge molt entranyable 
a Carme.
Pel que ens ha dit l’alcalde, Jordi Se-
llarès, els joves de Carme s’han impli-
cat molt en la Festa Major.
A Carme hi ha un grup de joves molt 

maco, molt participatiu que s’implica 
en tot el que els demanem. Aquest any 
ens porten el concert d’avui divendres 
i el de demà dissabte. Ells s’ho organit-
zen al seu gust i l’ajuntament els hi col-
laborem en el que ens demanen. Tot 
l’any fan activitats i jo com a regidora 
em sento molt contenta.
Feu una exposició de quadres pintats 
únicament per senyores?
Sí. Són les que durant tot l’any han es-
tat fent el curset de pintura. Només s’hi 
han inscrit dones. Penso que serà una 

magnífica exposició.
Què té de particular el menú de la 
Festa Major?
Que és més elaborat, que el fem a les 
Fonts de Carme, i després tenen els 
postres musicals. El primer any hi tení-
em poca gent. El segon ja en va tenir 
més i ara aquest tercer està superant 
les nostres expectatives inicials.
La Festa Major de Carme dura tres 
dies. Em pot recomanar tres actes del 
programa?
Els tres actes estrella d’aquest any seri-

en: el ball de gala de demà dissabte a 
la nit amb l’orquestra Rosaleda, que és 
una orquestra de molta qualitat. 
Avui a la nit que ens vénen “Els xixarel·
los” i els “The papas and the popo’s” que 
faran un concert per als joves que pen-
so s’ho passaran molt bé. Es tracta de 
rock català i reivindicatiu.
Després per als nens també avui a la 
tarda ens ve la Teia Moner a presentar 
el seu espectacle Galaxis.
Com pots veure t’he dit un acte per a 
cada segment d’edat.

Però no un per a cada dia!
Diumenge podríem pensar en les ma-
nualitats o en el ball de vetlla i el res-
sopó.
És difícil negociar amb l’alcalde pels 
comptes de la Festa Major?
No. Aquest any l’acció del govern de 
l’ajuntament de Carme està orientada 
al servei de les persones, a la millora 
de les infraestructures, invertir en mol-
tes obres que ens fan molta falta. Des 
de l’inici de l’any es va pensar en pri-
oritzar altres coses i reduir un vint per 
cent el pressupost de lsa Festa Major. 
Finalment l’hem reduït un vint-i-cinc 
per cent, mantenint un programa molt 
similar als altres anys.
Quan damunt la taula es posen priori-
tats i s’expliquen les coses, no hi ha dis-
cussió, sinó treball d’equip per assolir 
uns objectius determinats.
N’està satisfeta del resultat global 
del programa de la Festa Major de 
Carme d’aquest any?
Penso que aquesta és una Festa Major 
que consolida molts actes que s’han co-
mençat a fer en aquest nostre mandat, 
respectant els actes que ja es feien en 
edicions anteriors i que té actes per a 
tots els segments de públic possibles. 
Voldria convidar a totes les persones de 
la comarca, en la seguretat que seran 
-com sempre- molt ben acollits.
Els que ja ens coneixen, ja sigui per Fira-
Verd o per altres festes majors, ja saben 
que a Carme tothom hi és sempre ben 
rebut.
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Bona Festa Major!
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Montbui dissenya una Festa Major “divertida i barata”

Teo Romero respon ía dilluns a les preguntes de la premsa, al costat de la regidora de Festes Sílvia Latorre

MONTBUI / J.SINGLA

Per a Teo Romero, l’alcalde de Montbui, 
és important que la gent es diverteixi 
durant els dies de la Festa Major, però 
sense tirar la casa per la finestra perquè 
després arriba setembre i cal pagar les 
despeses.
Així, l’ajuntament de Montbui ha dis-
senyat un programa de Festa Major 
que defuig els grans noms mediàtics 
per concentrar-se en actes molt parti-
cipatius com el concurs de Gazpacho, 
l’espectacle flamenc Carmen, la con-
centració de motos Harley Davidson, el 
concert revival d’ABBA o les activitats 
espòrtives clàssiques de la Festa Major 
montbuienca.
Aquest any tampoc es farà el castell de 
focs -de fet ja va deixar de fer-se l’any 
passat- pel seu elevat cost i per la poca 
durada d’aquest tipus d’actes festius. 

Reducció del 15%
Segons que declarava el mateix alcalde 
en roda de premsa dilluns passat,  “hem 
optat per una festa major que sigui di-
vertida i participativa però també bara-
ta”. I en aquest intent de reduir despeses 
és on cau per segon any el castell de 
focs. “No ens podem gastar cinc o sis 
mil euros en quinze minuts d’especta-
cle pirotècnic que no té gaire tradició a 
Montbui”.
Això i altres retallades pressupostàries 
podrien arribar “al deu o quinze per cent 
de la despesa. Creiem que és més im-
portant treballar per la reactivació eco-
nòmica que per fer festes molt cares”.
En aquest sentit, Teo Romero va avançar 
que “trenta persones entraran a treballar 
en obres públiques del municipi que són 
necessàries i ens aporten llocs de treball. 
És millor crear ocupació que fer castells 
de focs”  sentenciava Teo Romero.

Passaport a la tapa
Entre les propostes novedoses i, en 
aquest cas, voluntat de continuïtat hi ha 
la convocatòria d’una ruta de la tapa per 
Montbui “on els participants portaran 
un passaport segellable en cadascun 
dels establiments montbuiencs que hi 
participen. Aquesta campanya tindrà 
continuïtat després de la festa major 
perquè del que es tracta és de reactivar 
l’activitat econòmica de la nostra hosta-
leria més enllà dels dies de la Festa Ma-
jor” explicava Teo Romero.
Tant Teo Romero com la regidora Sílvia 
Latorre varen expressar el seu agraïment 
“a les persones que fan possible l’orga-
nització de la festa major”.
La festa major comença avui divendres 
amb un correfoc i una sardinada al Bu-
levard. Després, a les 10 de la nit al Bu-
levard s’elegirà la Pubilla de la Festa Ma-
jor i després, cap a 2/4 d’onze hi haurà 
l’actuació del Cor Virgen del Rocio que 
interpretarà Carmen. 

Demà Gazpacho i diumenge ABBA
Entre els actes programats hi ha la pri-

mera edició del concurs de “Gazpacho” 
amb 80 euros de premi, que es celebrarà 
demà dissabte a la sala d’actes de l’ajun-
tament.

El plat fort però és la nit de música dels 
suecs ABBA amb un grup de clònics, 
ABBA Revival, que ompliran de les exceŀ-
lents cançons del grup suec que encara 
avui, vint anys després de la seva sepa-
ració continua venent milions de discs 
cada any.

El Bulevard s’ha revelat com l’espai idoni 
per aquesta mena de concerts multitudi-
naris i a la vegada tranquils. Quan siguin 
les 9 de la nit de diumenge estem citats 
amb les cançons dels ABBA Revival.

www.montbui.cat
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Programa complet de la Festa Major de Montbui
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STA. MARGARIDA DE MONTBUI / LA VEU

Avui divendres, 16 de juliol
Fi de curs de les Llars d’Infants. Amb l’es-
pectacle “Qui vulgui jugar, que vingui a 
escoltar”, de la Cia Cesc Serrat.
Per a infants de les llars Santa Anna, L’Es-
tel i Montxic Hora: 18 h
Lloc: Bulevard
L’HORA DEL CONTE
Rondalles populars a càrrec d’Arian Case-
llas. Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca de Montbui

Exposició de Treballs del taller de dibuix i 
pintura dels alumnes de Montbui. 
Hora: 20 h Lloc: La Vinícola

Correfoc Amb els diables de Canovelles. 
Hora: 21 h
Lloc: Bulevard

Sardinada
Amb la col.laboració de la Comissió de 
Festes. Hora: 21 h
Lloc:  Bulevard

ELECCIÓ DE LA PUBILLA Hora: 22 h
Lloc: Bulevard

El grup CC. Virgen del Rocio Estrena l’es-
pectacle “Carmen”  Hora: 22.30 h
Lloc Bulevard

Dissabte 17 de juliol
Acapte de sang Horari: 9 a 14 h
Lloc:  Recinte ajuntament

Espai lúdic amb inflables des de les 11 a 
les 14.
Lloc: Bulevard 
I CONCURS DE “GAZPACHO”  i presenta-

ció del I Concurs de Tapes de Montbui
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora 13’00 h
Festa de l’escuma
Hora: 14 h
Lloc: Bulevard
Gran Cercavila de Bous amb el Bou de 
Reus i Toros i Torets dels Blaus de Grano-
llers. Hora: 18 h Lloc: Boulevard

Cercavila d’animació infantil A càrrec del 
grup Quinze Voltes.
Sortida: Plaça Ajuntament Hora: 19 h

Exhibició de Batuka dels alumnes mont-
buiencs de Batuka Hora: 20.30 h
Lloc: Bulevard

Ball de Nit amb l’orquestra MONTSE & JOE 
TRANSFER Hora: 23’30 h Lloc: Boulevard

Kasetes de nit
“La nit de la tapa familiar”, des de 1’5 eur. 
cadascuna. Disco-mòbil per animar la 
vetllada a partir de la 1 matinada.
Hora: a partir de les 19 h fins les 5 matina-
da. Lloc: Pèrgola MontMercat

Diumenge 18 de juliol
Espectacle flamenc Virgen del Rocio dels 
grups infantils del CCA Virgen del Rocío. 

Hora: 12 h Lloc: Bulevard

Cercavila amb cornetes i tambors de Ntra. 
Sra. De Fàtima d’Igualada, acompanyats 
dels Gegants de Montbui. 
Lloc: MontMercat Hora: 13.00 h

Jocs d’avui i de sempre. Guerra de globus 
d’aigua, cursa de patins, tirar de la corda, 
curs de sacs... Hora: 18.00 h 
Lloc: MontMercat

Marató de Country
3 hores de ball obertes a tothom.
Lloc: MontMercat De 18 a 21 

Exposició de motos “Harley Davidson”
Lloc:  MontMercat
Hora  De 18 a 21 h.

Xaranga festa major pels carrers del mu-
nicipi amb els grups Protons i Scàndol. 
Lloc sortida: Bulevard  Hora: 20 h

ABBA Revival. El Grup ABBA Revival que 
interpretarà les conegudes cançons del 
grup suec. Lloc:  Bulevard Hora: 21 h
Entrada lliure

Kasetes de nit. Vine a prendre una begu-
da , quelcom per menjar i a celebrar el fi 

de festa.
Lloc: Parc Central
Hora: De 19 a 23 h.

Festa Major de Montbui, Nucli Antic
Divendres 16 de juliol
Final Campionat infantil Petanca.
Lloc: Club d’Esports Les Moreres
Hora: 18 h

Arengarada popular
Es vendran els tiquets anticipadament. 
Aforament màxim: 400 persones.
Lloc: Plaça Major Hora: 21.30 h

Correfoc de Festa Major amb els Diables 
de Montbui: “El naixement de la bèstia”. 
Lloc d’inici: Plaça Major Hora: 23’30 h

Música dels anys 80 amb els DJ CLARA-
MUNT I JORDI BELART Hora: 24.00 h
Lloc: Plaça Major

Festa Jove a la Terrassa de l’Ateneu 
Hora: 01’00 h

Dissabte 17 de juliol
Inauguraciño de l’exposició: 
“90 ANYS DE L’ATENEU”
Lloc: Sala Jove Hora: 17 h

Taller amb cavalls
Lloc: Camp de la Sort
Hora: 18.30 h

Torneig de Domino Femení 
Lloc: Ateneu Hora: 19.30 h

Sopar de bossa. Lloc: Carrer Placeta
Hora : 22.00 h

Ball de Festa Major amb “Moonlight”
Lloc: Plaça Major Hora: 24.00 h

Diumenge 18 de juliol
Cercavila amb els dracs i gegants de 
Montbui I en acabar, refrigeri de Festa 
Major Hora: 12.00 h
Lloc sortida: Plaça Major

Festa de l’Escuma
Ens remullarem amb el canó d’escuma.
Lloc: Plaça Major Hora: 12.30 h

Ballada de sardanes enllaunades
Hora: 12.30 h. Lloc: Plaça de la Figuera

FINAL DE PETANCA a la Plaça de la Sort
Hora: 17’30 h

ESPECTACLE INFANTIL
Amb Mònica Torra i “Contes d’Arreu del 
Món” Lloc: Ateneu Horari: 18 h

Concert amb Pepet i Marieta 
“DE BOCA A ORELLA
Hora: 22 h Lloc: Plaça Major

Llliurament de premis Hora: 23.45 h
Lloc: Plaça Major

SORPRESA PIROTÈCNICA
Hora: 24.00 h
Lloc: Plaça Major

MUNTATGE EN FUSTERIA D’ALUMINI

8

RENAULT

Autoreparaciones Agustín, S.L.

Carretera de Valls, 70-72
08710 - Santa Margarida de Montbui
Tel. 93 803 20 66 - Fax 93 804 95 53
autorepagu@red.renault.es

Carrer del Pont, 67 - Tel. 93 803 43 93
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

CRIANÇA, MATANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
DES DE 1930

Les Moreres un espai refrescant 
per gaudir de la seva terrassa

Ideal per a les celebracions familiars i d’empresa

un lloc acollidor envoltat de natura

ctra. de valls km3’2 • sta.margarida de montbui (nucli antic)
reserves bar 93 805 02 11

MENÚ DIARI  • SERVEI DE CARTA
(CAPS DE SETMANA)

CONSTRUCCIONS 
CINTO
OBRA NOVA I REFORMES

C. València, 5 - Tel. 606 983 212
08710 Sta. Margarida de Montbui

C. de Sant Ramon, s/n · Tel. i fax 93 805 12 14
08710 Sta. Margarida de Montbui (Anoia)

A/e: grafiqueslluc@telefonica.net 



Pincellades noves, per a una Festa Major consolidada

Masquefa
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MASQUEFA / LA VEU

Una de les novetats més rellevants de 
la Festa Major de Masquefa, és que la 
festa estrena cartell, obra del jove Raül 
Aguado, guanyador del concurs con-
vocat pel Consell Municipal de Partici-
pació i Convivència a Masquefa. 
L’estrena del cartell, que combina la 
imatge de l’església amb la dels focs 
d’artifici, se suma a d’altres novetats 
com ara el concert de jazz del grup 
local Big Band Jamboree, una gimca-
na per gaudir en família, jocs populars 
per a la canalla o l’exhibició dels Fal-
cons del País del Cava i els Falcons de 
Piera.
Aquestes activitats conviuran amb 
d’altres actes que des de ja fa temps 
garanteixen la diversió a nens, joves i 
grans. 
És el cas, per exemple, del  sopar de 
gala, el sempre àcid fabulari, l’especta-
cle infantil, les sardanes, la cercavila, el 
correfoc o el teatre. 

63 anys de l’Orquestra Montgrins
Altres plats forts de la celebració ani-
ran a càrrec de la incombustible Cobla 
Orquestra Montgrins, que ens visitarà 
per 63è any consecutiu, després de la 

calorosa festa que Masquefa els va fer 
l’any passat pel seu 125è aniversari.
Els Montgrins tornaran a despertar-
nos en la ‘passada de Festa Major’, 
engrescaran tothom a ballar sardanes, 
ens amenitzaran la nit amb el concert 
de serenates, ens delectaran amb l’ac-
tuació a l’església i al gran concert de 
festa major, i ens faran anar a dormir 
tard amb el gran ‘sarau’ de la nit de di-
vendres.
 De sarau en portaran també, i molt, 
els originals Pastorets Rock i el DJ Ca-
ganer, uns altres dels plats forts de la 
festa.
 També els grups de casa, que aquest 
any guanyen protagonisme, ens dona-
ran motius per aparcar durant uns dies 
la crisi i sortir al carrer a gaudir de la 
festa. 
El grup local Big Band Jamboree oferirà 
un concert de jazz i els Teatrerus Grup 
de Teatre de Masquefa s’enfilaran a la 
tarima de l’Envelat per protagonitzar 
l’obra “Embolic a cal Ramon”. També hi 
haurà un concert de grups locals.
 La Festa Major de Masquefa l’orga-
nitza l’Alzinar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. La celebració no seria 
tampoc possible sense el suport d’al-

tres entitats masquefines que hi col-
laboren.

Can Quiseró també estrena la seva fes-
ta grossa
Can Quiseró també celebrarà la Festa 
Major aquest juliol, durant tres caps de 
setmana consecutius. La celebració co-
mençarà els dies 17 i 18 amb la disputa 
d’una nova edició del Trofeu Urbanit-
zacions de Futbol Sala de Can Quiseró, 
amb la participació d’equips de totes 
les urbanitzacions (Can Quiseró, Can 
Valls, Can Parellada i el Maset).
 També hi ha previst un torneig infantil 
de futbol sala. Una de les grans nove-
tats d’aquest any serà el circuit de kàr-
ting que s’habilitarà a la pista polies-
portiva el dia 24. 
També hi ha previstos una zona d’in-
flables i la tradicional exposició amb 
els treballs dels assistents al curs de 
manualitats que es duu a terme durant 
tot l’any. 
Finalment, per al dia 31 de juliol s’ha 
programat una cercavila amb la Banda 
de Música de Can Parellada, una exhi-
bició de twirling i el sopar popular. 



Xavier Boquete: “Les festes les ha de fer la gent. 
No s’han de fer per a la gent”

Xavier Boquete, alcalde Masquefa.
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Aprofitant que arriba la Festa Major de 
Masquefa, hem volgut parlar amb el seu 
alcalde Xavier Boquete. Hem parlat de la 
Festa Major, que torna als orígens, però 
també hem parlat dels grans equipa-
ments municipals i del resultat que han 
donat les diverses iniciatives tendents a 
millorar la competitivitat del municipi. 

Aquesta és la primera Festa Major sen-
se la responsabilitat de presidir el Con-
sell Comarcal de l’Anoia. L’encara amb 
més tranquiŀlitat?
L’encaro com sempre: com alcalde de 
Masquefa. Mai he barrejat responsabili-
tats. L’encaro també amb il·lusió perquè 
és una Festa que torna als orígens, és una 
aposta per a la gent de Masquefa que fa 
coses. L’ajuntament ha donat un pas més 
en l’organització arribant a un pacte amb 
l’Alzinar per fer una organització conjun-
ta. 
Us heu apuntat a la tendència del low 
cost en la Festa Major?
No, perquè si mirem el pressupost no ha 
baixat respecte de l’any anterior. El que 
hem fet és donar més protagonisme a les 
entitats de Masquefa. Tenim grups prou 
potents per obrir les portes dels actes 
de la Festa Major. Tindrem més escena-
ris, més actes per a la quitxalla... l’hem 
redissenyat no per provocar un estalvi 
de diners, sinó per fer una Festa Major 
diferent.
Masquefa ha crescut molt els darrers 
anys. La Festa Major juga un paper 
aglutinador entre autòctons i nouvin-
guts?
És un  element clau, i aquest any serà en-
cara millor que l’any passat perquè Santa 
Magdalena cau en dijous i així tindrem 
quatre dies de festa, dos dels quals seran 
en cap de setmana. Cal tenir en compte 
que no tots els masquefins treballen a 
Masquefa i no és fàcil que tinguin festa 
a les seves empreses quan arriba Santa 
Magdalena. Aquest any podrem aprofitar 
el cap de setmana i penso que hi haurà 
més gent als actes.

Masquefa ha fet una aposta potent 
per la formació i les noves tecnologies. 
Quin balanç en fa després d’un any de 
l’experiència de Masquefa sense fils?
Està funcionant molt bé. Estem acabant 
la llista d’espera i superarem els set-cents 
usuaris d’aquesta xarxa sense fils. El ni-
vell d’usuaris del CTC és molt alt i l’hem 
homologat com a centre de formació on 
hi farem formació ocupacional reglada i 
reconeguda. L’experiència és molt bona. 
Podem preparar la gent per a les noves 
empreses que es radiquin a Masquefa.
Tenim una bona notícia per donar: s’in-
vertiran cinc-cents mil euros en una xarxa 
de fibra òptica que millorarà encara més 
la xarxa Masquefa sense fils i fer-la arribar 
al darrer racó de Masquefa.
A més aquest any la Diputació us ha 
reconegut amb el premi Innova.
La veritat és que és una satisfacció que 
un poble, situat entre els mitjans tirant 
a petits, hagi pogut guanyar un premi 
tan important competint amb municipis 
molt grans.
Masquefa, tal com diu vostè, està situ-
at en un dels extrems de l’Anoia, però 

al mateix temps rep les influències bo-
nes i dolentes d’estar situat a tocar a la 
corona metropolitana. Per exemple, li 
ha permès créixer molt.
El primer que hem de fer és lluitar per la 
simplificació. Els nostres serveis depenen 
del Baix Llobregat on no hi tenim repre-
sentació perquè estem situats a la Catalu-
nya Central i això és un desgavell. Tenint 
Martorell a deu quilòmetres, hem de fer 
gestions a Vic que està a cent-deu. Tenim 
un dels col·legis de Masquefa que fa la 
setmana blanca diferent dels altres. Hi 
haurà famílies que tindran un fill de festa 
i l’altre estudiant i després serà a l’inrevés. 
Això no té ni solta ni volta. Aquesta és la 
realitat d’una divisió territorial absurda. 
En el seu dia vam fer un acord de ple 
per canviar de vegueria per tal d’estar 
representats on ens donen els serveis. 
No és normal anar a fer a Vic una gestió 
de cultura. La Catalunya Central fa un Pla 
Territorial on Masquefa hi queda molt 
bé, però la regió Metropolitana fa el seu 
i omple Masquefa d’autovies.
Parles amb la Catalunya Central i et diuen 
que el pla metropolità passa per damunt 
del de la Catalunya Central. A Masquefa 
en rebem els danys coŀlaterals. Això no 
pot ser! El territori ha de poder dir alguna 
cosa. L’encaix de l’Anoia, a nivell global, 
està bastant per resoldre. La decisió de la 
Generalitat de crear la Catalunya Central, 
ha deixat al marge a l’Anoia, inclosa la ca-
pital Igualada, on no hi té cap delegació.
Masquefa està envoltat de vinyes, som 
plenament Penedès. Reivindiquem el 

Penedès històric, el que va des del Pont 
del Diable fins a l’Arc de Berà. El que no 
tindria sentit  és que el Penedès acabés a 
Masquefa perquè tot seguiria igual.
Totes les institucions: CESCA, Consell Co-
marcal de l’Anoia, els ajuntaments hauri-
en de decidir on volen estar en el futur... 
digui el que digui la Generalitat.
Dins de la comarca de l’Anoia hi ha reali-
tats diferents i cal respectar-les tenint en 
compte el que diu cadascuna de les po-
blacions. El problema d’encaix de l’Anoia 
és de qui va dissenyar el mapa comarcal, 
no dels que hi som! Els que hi som hau-
ríem de resoldre el problema parlant de 
quins són els nostres problemes i veure 
cap on volem anar.
A Masquefa teniu el problema de la 
Beguda i l’heu resolt. Com està funci-
onant l’acord trimunicipal?
Està funcionant bé. La mancomunitat ha 
servit per poder fer més inversions a la 
Beguda, però tenir la mancomunitat no 
ens estalvia tots els problemes.
Ens ha servit per fer una nova escola bres-
sol, per millorar els accessos, per donar 
millors serveis als ciutadans... però la rea-
litat econòmica és la que és i segurament 
haurem d’anar a passos més lents del que 
hauríem anat tres anys enrere.
A més la Beguda està pendent d’un infor-
me de la Comissió Territorial que després 
se sotmetrà a referèndum dels begu-
dencs. La solució passa per situar la Be-
guda en un sol municipi i no en tres com 
està ara. Si l’informe el féssim els respec-
tius ajuntaments seríem jutge i part i per 

això hem demanat l’informe a la Comissió 
Territorial. Estem a l’espera de l’informe i 
el nostre compromís és posar l’informe a 
referèndum amb unes condicions clares i 
la voluntat de respectar el resultat. 
El municipi més proper és Masquefa?
Sí, però no hi vull entrar en aquest aspec-
te. Fins fa poc a la Beguda es depenia de 
tres comissaries dels Mossos d’Esquadra 
diferents. Ara ja només depenem de 
dues, la de Martorell i la d’Igualada. És un 
avenç però encara no és l’avenç definitiu. 
Dependre de tres comissaries vol dir que 
els temes poden anar a parar a tres jutjats 
diferents i això és una complicació.
La Beguda està a deu quilòmetres de 
Martorell i a trenta d’Igualada. En cas de 
robatori, accident o qualsevol alarma, el 
més lògic és que siguin els Mossos de 
Martorell els que s’ocupin de la Beguda. 
Si detenen una persona de la Beguda 
els Mossos de l’Anoia el portaran al jut-
jat d’Igualada i no al de Martorell. Això 
obliga a desplaçaments més llargs als 
parents i als afectats. Coses com aquestes 
són les que vol resoldre la Mancomunitat 
de la Beguda i amb el temps, si hi ha sen-
tit comú és el que s’anirà fent.
Tornem a la Festa Major de Masquefa. 
Com a alcalde, quins actes són els que 
més li agraden?
Els masquefins sempre tenim molt clar 
que val la pena mantenir els actes que 
vénen de molt enrere. Per exemple, fer 
la passada. Ara la passada és cosa dels 
Montgrins que, des de fa més de seixanta 
anys ininterromputs, formen part de la 
Festa Major de Masquefa.
M’agrada molt que els grups de rock de 
Masquefa s’han unit per oferir una nit de 
rock als joves masquefins, que serà pre-
cisament divendres -per avui- i això ens 
permetrà tenir la mateixa nit un acte per 
a les persones de mitjana edat i també 
per als joves, en dos espais diferents.
És un pas molt bo perquè les festes les 
ha de fer la gent, no s’han de fer per a la 
gent. El jovent ha fet la seva pròpia festa i 
això és molt positiu.
Les festes majors estan tornant als 
seus orígens i es busquen actes de sen-
tit més local. Això fa que els forans no 
s’hi sentin tan propers?
La festa major de Masquefa està oberta 
a tota la comarca de l’Anoia, però per 
proximitat geogràfica ens vénen més 
persones de les altres dues comarques. A 
la Festa Major ens hi ve més gent de co-
marques veïnes que de la nostra pròpia 
comarca.
Posades així les coses, tal vegada fóra 
positiu que l’alcalde de Masquefa con-
vidés als anoiencs a participar a la Fes-
ta Major.
Naturalment que aprofitaré la possibili-
tat que em brinda La Veu per convidar a 
tots els anoiencs a que ens acompanyin 
els propers dies 22, 23, 24 i 25 de juliol 
perquè estic ben segur que serà una fes-
ta major molt lluïda i tothom hi podrà 
gaudir molt.

c/ Major, 18- 08783 MASQUEFA (Barcelona)
Tel. 93 772 67 40- Fax: 93 772 89 59

dolors@llar21.com
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* Pintures
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Espectaculars resultats del primer any 
del Centre Tecnològic Comunitari

El CTC de Masquefa és una realitat tecnològica  palpable

MASQUEFA / J.SINGLA

El passat mes de maig es complia un any 
de la posada en marxa del CTC de Mas-
quefa en l’espai físic de la remodelada 
fabrica Rogelio Rojo, situada al centre 
de la vila.
A poc més d’un any de la seva posada en 
marxa, el centre ha demostrat una gran 
vitalitat i una envejable futura potencia 
com a centre de formació professional 
per a nous jaciments de llocs de treball.
Sense sortir-nos de les dades del primer 
any de funcionament del CTC de Mas-
quefa va tenir gairebé 39.000 visites  su-
mant-hi tots els serveis.
6.645 usuaris han navegat per Masquef@
aula, 668 persones han fet formació en 
algun dels 68 cursos de TIC que s’han 
impartit, 560 masquefines i masquefins 
hi han fet formació per trobar feina o 
per millorar en el seu lloc de treball i 121 
persones varen trobar feina després de 
passar pel Servei d’Ocupació.
Si tenim en compte l’època de destruc-
ció de llocs de treball en què estem, que 
el CTC estava en el seu primer any de 
funcionament -el que vol dir que partia 
de zero- i també en la demografia real 
de Masquefa, no hi ha cap dubte que 
aquest és un  equipament que està do-
nant un rendiment espectacular, esde-
venint un revulsiu social i econòmic.

Foment de les TIC i suport 
a les empreses
Qualsevol equipament ciutadà aspira a 
donar un rendiment tangible que ve do-
nat pel nombre d’usuaris, poder la seva 
incidència en la vida social o laboral de 
la població i en la forma que la societat 
se’l fa seu.
El Centre Tecnològic Comunitari de Mas-
quefa va néixer per posar a l’abast de 
tothom les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació -les TIC- per mirar 
de tancar la fractura digital que hi ha en 
alguns llocs.
El gran nombre d’usuaris que han uti-
litzat el CTC demostra que aquest és un 
equipament que els ciutadans senten 
com a propi i que per això l’utilitzen de 
manera creixent.
D’altra banda el CTC també ha esdevin-
gut un element clau per a l’assessora-
ment d’empreses i nous emprenedors, 
als quals ajuda a consolidar i fer créixer 
el seu negoci o, en el cas dels nous em-
prenedors, a fer possible la creació de 
noves empreses i negocis.
També d’això hi ha dades al CTC per on 
han passat 77 emprenedors que han re-
but informació sobre els seus projectes 
respectius i sobre la possibilitat i forma 
d’accedir a línies de subvenció. També 
s’han fet 145 visites de prospecció i se-
guiment de empreses i comerços.
AL CTC també hi ha un viver d’empreses 
-Masquef@ctiva- on en el primer any s’hi 
han instal·lat sis empreses de diversos 
àmbits de negoci. Quan aquestes em-

preses creixin i tinguin vitalitat suficient, 
sortiran de la tutela del viver, per passar 
al seu propi local.
Disposar del CTC ha permès a Masque-
fa implantar la finestreta electrònica, 
el servei Masquefa Sense Fils per oferir 
una connexió gratuïta a internet -única-
ment per navegar- o ampliar la capacitat 

d’oferir formació laboral a les masquefi-
nes i masquefins. 
Per això no trobem gens estrany que 
aquest any, en els Premis de la Comuni-
cació de Catalunya, la Diputació de Bar-
celona guardonés amb el Premi Innova 
a l’ajuntament de Masquefa per la seva 
aposta tecnològica.
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Imma Riera: “A Catalunya li convé un canvi de govern”

Imma Riera al centre, entre Jaume Trias i Joan Torra
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La diputada de CiU a Las Cortes, Imma 
Riera va ser als Hostalets de Pierola on es 
va reunir amb petits empresaris de la po-
blació amb els quals va debatre la situació 
política i econòmica de Catalunya, d’Espa-
nya i també va assabentar-se de la situa-
ció que es dóna als Hostalets de Pierola. 
Acabada la reunió, Imma Riera va acceptar 
una entrevista.

Vostè acaba de mantenir una reunió 
amb petits empresaris dels Hostalets 
de Pierola, una població que forma 
part de la comarca amb més atur de Ca-
talunya. Ha notat tensió?
El que he notat és un nivell molt impor-
tant de preocupació. La situació de l’Anoia 
reflexa una doble realitat: és una comarca 
amb una taxa d’atur molt elevada i al ma-
teix temps amb unes persones amb un 
potencial molt gran.
No podem de cap manera abandonar 
aquesta comarca. El que he evidenciat és 
la necessitat d’activar, de manera urgent i 
contundent, mesures que permetin la re-
activació econòmica. Només si hi ha acti-
vitat econòmica al comerç, als autònoms, 
als petits i mitjans empresaris -que són la 
base empresarial de Catalunya-i  només 
si som capaços de generar més activitat 
econòmica, serem capaços de generar 
més ocupació.
Ara el principal problema per a l’Anoia i 
per a Catalunya, és l’atur i, per tant, és im-
prescindible generar ocupació. 

Ha visitat l’Ecoparc i l’abocador dels 
Hostalets que vostè mateixa considera 
equipaments generadors de riquesa. 
Tenint en compte que a més d’aquests 
“equipaments” a l’Anoia també tenim 
una planta de compostatge, l’aboca-
dor de residus perillosos de Castellolí 
i altres equipaments similars, no creu 
que el nivell de desenvolupament eco-
nòmic de l’Anoia hauria de ser més alt 
del que és?
No hi ha dubte que un nivell més alt de 
desenvolupament econòmic a l’Anoia és 
absolutament necessari.  
Dels equipaments que he visitat als Hosta-

lets, penso que l’Ecoparc és el més positiu 
pel que representa de sanejament medi-
ambiental i de creació de llocs de treball. 
No només per l’ocupació directa sinó pel 
creixement de l’activitat econòmica de tot 
l’entorn. Crec que tenen un paper en el 
creixement i desenvolupament de l’Ano-
ia. Paral·lelament hem de desenvolupar 
polítiques actives de regeneració i de sos-
tenibilitat.

CiU considera amortitzat a Rodríguez 
Zapatero i no pensa donar suport als 
pressupostos de l’Estat i provocar elec-
cions anticipades la propera primave-
ra.
Vostè recordarà que fa unes setmanes el 
govern Zapatero va presentar les mesures 
d’estalvi a Las Cortes, imposades per Euro-
pa. CiU va optar per l’abstenció, no pas per 
salvar Zapatero, sinó per permetre apro-
var un Reial Decret molt important per a 
l’economia. Si no s’hagués fet, els nostres 
autònoms i els nostres petits i mitjans em-
presaris se n’haurien ressentit molt. Ara 
s’ha de tancar la reforma laboral que està 
en tramitació mentre  esperem que superi 
el tram a Les Cortes pel setembre i pugui 
arribar al Senat. Nosaltres hi farem totes 
les millores que puguem mitjançant es-
menes. Quan estigui aprovada la reforma 
laboral, arribaran els pressupostos gene-
rals de l’Estat. No es donen les circumstàn-

cies perquè puguem donar-los suport, i en 
aquest moment tot es decanta cap al No. 
Un cop el govern presenti els pressupos-
tos pensem que arriba el moment d’un 
canvi de govern que ha de ser bo per a 
l’economia espanyola, catalana i també 
anoienca. Per això volem que el president 
convoqui eleccions anticipades i, amb un 
nou govern, es pugui variar el rumb de la 
política econòmica, que fins ara s’ha por-
tat d’una manera molt negativa, amb una 
molt mala gestió, amb mesures que no 
han anat en la direcció adequada. Quan 
han arribat les decisions més ben encami-
nades ha estat precisament per la nostra 
pressió.
Per tant, creiem que el govern no fa la 
gestió que el país necessita i per això, un 
cop passats els pressupostos, pensem que 
caldria fer un punt i a part deixant que el 
poble voti i obri les portes a un canvi de 
govern que permeti una política econò-
mica amb lideratge, contundència i un full 
de ruta molt clar. Just les coses que fins ara 
no hem tingut.

Dues preguntes per acabar. Vostè es 
planteja un escenari diferent a Catalu-
nya a partir de la propera tardor amb 
les eleccions al Parlament. Creu que un 
govern fort a la Generalitat pot plantar 
cara a Madrid amb més garanties?
Efectivament, els propers mesos tindrem 

eleccions a Catalunya. Pensem que el país 
necessita un canvi perquè la gestió de la 
crisi que n’ha fet el govern, no ha estat 
l’adequada. Els diputats del tripartit a Ma-
drid no han anat a recolzar el teixit econò-
mic i social català.
És insostenible el que representa i tal com 
actua el tripartit i, per tant, el país neces-
sita un canvi que seran els ciutadans els 
que decidiran si volen o no volen un canvi. 
Nosaltres, des de CiU, lluitarem per aquest 
canvi que ens ha de permetre activar polí-
tiques econòmiques que portin Catalunya 
al canvi de tendència i la reactivació. En 
aquest moment, en què hi ha una crisi de 
confiança, és important recuperar l’estat 
d’ànim dels ciutadans. Els partits hem de 
recuperar credibilitat i confiança entre els 
ciutadans. 
Vostè, com a diputada, i el grup mu-
nicipal de CiU s’han reunit amb els 
empresaris dels Hostalets. Veu un re-
llançament de les possibilitats de CiU 

d’arribar a l’alcaldia?
Més enllà de les visites que hi faig, no co-
nec les interioritats de la vida política dels 
Hostalets. El que puc dir és que, per una 
part, hem tingut una trobada amb molta 
complicitat i amb un debat on han sortit 
temes molt diferents i s’han tractat amb 
molta contundència i contrast de postu-
res. Això és molt positiu.
D’altra banda, cada vegada que vinc als 
Hostalets em trobo una bona opinió ciu-
tadana respecte de CiU. En una població 
petita, tot i que els Hostalets ha crescut 
molt, les persones hi tenen un pes espe-
cífic molt gran.
Des de Convergència i Unió hi ha un gran 
força i una gran complicitat per  treballar 
per  assolir els millors objectius per als Hos-
talets de Pierola, tant des del govern local 
com si ho hem de fer des de l’oposició. 
Tant si ets govern com oposició, sempre hi 
ha molta feina a fer i moltes complicitats a 
buscar... i trobar.

La crisi redueix el nombre de 
globus, però no el d’espectadors

IGUALADA / LA VEU

L’organització de l’European Ballon Festi-
val destaca la gran afluència de públic en 
tots els vols de tarda. Dijous i divendres 
tarda ja eren molts igualadins i anoiencs 
que es van apropar al camp de vol per 
gaudir de l’espectacle. I si tots els vols van 
tenir força públic, el Night Glow, l’activitat 
més participada del festival, va omplir de 
gom a gom el camp de vol. 
El Night Glow com és tradicional va tenir 
lloc dissabte a la nit. Després de la presen-
tació de tots els globus participants i l’en-
cesa d’aquests, va tenir lloc un piromusical 
mentre els globus seguien amb els crema-
dors el ritme de la música. 

El cel d’Igualada també és manifesta
Dissabte a la tarda com que també hi ha-
via el vol de competició i molts no varen 
poder anar  a la manifestació pro-estatut, 
dos dels globus aerostàtics participants 
van enlairar una senyera d’uns 11 x 18 me-
tres. D’aquesta manera l’European Balloon 
Festival va voler donar suport i va sumar-
se a la manifestació pro-estatut.

Desitjos enlaire
Dissabte a la tarda també va tenir lloc la 
3a edició del ‘Desitjos Enlaire’. Un acte de 

sensibilització a favor dels afectats d’MPS. 
L’acte va consistir en una gran enlairada de 
globus d’heli amb desitjos positius escrits 
per tothom qui va voler fer-ho.

Festa x Àfrica i homenatge a Pepe Ru-
bianes
La festa per Àfrica és una iniciativa que 
pretén donar a conèixer les necessitats 
i peculiaritats del continent africà, i sen-
sibilitzar la població de com hi poden 
ajudar. Cada any es fa un reconeixement 
a persones o col·lectius que tinguin una 
especial implicació amb els problemes 
d’aquest continent. Enguany va nomenar 
Pepe Rubianes com a padrí a títol pòs-
tum. En representació va assistir a l’acte 
la germana de l’actor, Carmen Rubianes 
a qui se li va fer entrega de dos objectes 
significatius: una petita escultura feta per 
un artesà de Tanzània i un penjoll fet per 
l’escultora igualadina Teresa Riba amb la 
forma del mapa d’Africà. En el mateix acte 
es va donar a conèixer el llibre que ens va 
deixar en Pepe “poemas africanos” i es va 
fer la lectura de dos d’ells. També es va fer 
la presentació de la Fundació Pepe Rubia-
nes per a Tanzania. 
Més de 15.000 persones van gaudir de 
l’European Balloon Festival d’enguany.

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Diumenge a la Torre de Claramunt es 
viurà la primera Concentració Tunnig 
del municipi amb diverses categories i 
premis per als participants.
La concentració servirà per premiar els 
millors cotxes tunejats, les millors mo-
tos i les millors maquetes.
Les concentracions de Tuning perme-
ten veure cotxes que han estat retocats 
fins a convetir-los en peces autèntica-
ment úniques.
La jornada està pensada per a ser una 
festa de trobada i diversió entre perso-
nes que han fet del cotxe una perllon-
gació de la seva personalitat. Es tracta 
de posar imaginació i bon gust per a 
personalitzar el vehicle. El tuning és 
una especialització automobilística on 
prima el bon so i l’estètica per damunt 
de la potència o la velocitat. 

I també MercAnoia 
El diumenge 18 de juliol  la Torre de Cla-
ramunt també acull el setè MercAnoia, 
una acció que esta esdevenint referent 
territorial en l’àmbit de promoció co-
mercial i que la Federació Anoienca de 
Comerç i Serveis organitza amb la col-
laboració dels Ajuntaments comarcals 
on es realitza el mercat. 

Aquesta edició té una especial signi-
ficació ja que recentment la FACS ha 
rebut el reconeixement de la Generali-
tat de Catalunya amb l’atorgament del 
premi a la Singularització per la Iniciati-
va Comercial. El mercAnoia de la Torre 
continua fidel a la tradició, posant en 
valor les activitat culturals, artesanes o 
comercials de la comarca, omplint els 
carrers del municipi de colors, olors i 
sons per transportar-los en espais de 
trobada, de participació i de lleure. 

Demà dissabte, l’Astor (Pujalt) estrena el cicle 
musical “Òpera a la pedra” 

Diumenge la Torre fa la seva 
primera concentració Tuning

Cartell de la Concentració de Tunning
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PUJALT / LA VEU

L’Astor serà el primer nucli en estrenar el 
nou cicle musical de les nits d’estiu “Òpera 
a la pedra” que ofereix concerts gratuïts 
cada dissabte en un nucli diferent.
Si demà el cicle comença a l’Astor -nucli 
de Pujalt- el dissabte 24 anirà a Pujalt i el 
divendres 30 es farà a la Guàrdia Pilosa 
-també nucli de Pujalt- 
Aquests concerts gratuïts estan organit-
zats per l’Ajuntament de Pujalt, i amb la col-
laboració dels Amics de l’Òpera d’Igualada 
i el Consorci de Turisme de l’alta Anoia.
 
Opera a la Pedra
Recitals d’Opera a la fresca, als encanta-
dors pobles de pedra del terme de Pujalt. 
Tots els recitals seran a les 10 del vespre, 
amb entrada gratuïta i una copa de cava al 

final del recital.
 Demà disssabte 17 de juliol, a la plaça de 
l’Astor, recital a càrrec de;

    M.Jesus de Arenzana (soprano)
    Albert Deprius (tenor)
    Ricardo Estrada (piano) 

LA LLACUNA / LA VEU

Demà i dema pasat, dissabte i diumenge, 
la Llacuna celebra el seu concurs de pin-
tura ràpida amb abundants i importants 
premis en metàl·lic.
La participació és lliure i els temes han 
d’estar relacionats amb la Llacuna i el seu 
entorn.
Demà dissabte a les 9 del matí es proce-

dirà al segellat de les teles i les obres con-
cursants seran exposades a les voltes de la 
plaça Major fins a la lectura del veredicte 
i el lliurament de premis, el primer dels 
quals té una dotació de 500 euros, 350 el 
segón i 325 el tercer i fins a deu premis en 
total. Les obres premiades quedaran en 
propietat dels donants del premi.

La Llacuna convoca el concurs de pintura

LA LLACUNA / LA VEU

Divendres de la setmana vinent, 24 de juli-
ol, els veïns de la plaça Formico de la Llacu-
na tornen a celebrar el seu sopar anyal que 
arribarà a la vuitena edició. El sopar servirà 
per a donar per inaugurada la remodelació 
d’aquesta característica plaça llacunenca.

La plaça Formico de la 
Llacuna a punt per al seu 
sopar  de veïns



Un nombrós grup d’anoiencs va prendre part 
a la manifestació contra la sentència del TC
CiU, ERC, Òmnium i molts a nivell particular • A més dels autocars que van sortir d'Igualada, Calaf i Piera, impulsats per diversos 
partits polítics i entitats, molts anoiencs es van desplaçar a Barcelona en vehicles particulars

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Un nombrós grup d’anoiencs va formar 
part del més de milió de persones que 
van prendre part dissabte passat, a la 
manifestació pel rebuig a la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Es-
tatut. Òmnium Cultural, CiU i ERC van 
omplir autocars des d’Igualada, i des 
d’altres municipis de l’Anoia, com Calaf, 
l’Ajuntament va organitzar també auto-
busos per facilitar l’accés a la capital ca-
talana. A dins de la manifestació va ser 
fàcil trobar-se amb persones de l’Anoia.  
A banda dels molts particulars que s’hi 
van desplaçar en cotxe particular o en 
transport públic, alguns anoiencs es van 
deixar veure com a representants d’ins-
titucions o partits polítics.
Com Catalunya, l’Anoia també va res-
pondre amb contundència. La manifes-
tació la van encapçalar el president de 
la Generalitat, José Montilla, el president 
del Parlament, Ernest Benach, els expre-
sidents catalans Jordi Pujol i Pasqual Ma-
ragall i els expresidents del Parlament 
Joan Rigol i Heribert Barrera. 
Darrere de les màximes autoritats es 
va situar la pancarta amb el lema de la 
protesta (Som una nació. Nosaltres de-
cidim), portada pels líders dels partits 
polítics, com Artur Mas (CIU), Manuela 
de Mare (PSC), Joan Puigcercós (ERC) i 
Joan Herrera (ICV), a més de consellers 
del Govern català i alcaldes. Els princi-
pals capdavanters polítics van coincidir 
a assenyalar que “l’èxit de la manifesta-
ció marcarà un abans i un després en la 
història de Catalunya”. 
També van secundar la manifestació els 

Immensa concentració de gent al passeig de Gràcia, dissabte passat a la tarda. Fotos: Jaume Singla/Jordi Puiggròs.
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Carme-Montbui
Inaugurats espais d'oci per a 
la gent gran

Vilanova
Vilanova del Camí destinarà l'estalvi 
del 2009 a les inversions

Anoia
7,8 milions d'euros per al 
Consell Comarcal i Igualada
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L’anoienc Toni Lloret, amb l’associació de Micropobles de Catalunya.

Una gran estelada a l’interior de la manifestació.

secretaris generals de CC.OO. i UGT de 
Catalunya, Joan Carlos Gallego i Josep 
Maria Álvarez, respectivament, el pre-
sident de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, Salvador Esteve, el president de 
la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), Manuel Bustos, i el president de 
la patronal Pimec, Josep González -exdi-
rector general de Furas de Piera-, entre 

altres. 
La manifestació va arrencar amb molta 
dificultat i els seus avanços van ser extre-
madament lents a causa de la multitud 
congregada en el Passeig de Gràcia, que 
va col·lapsar també les seves artèries 
d’accés, en una dia molt calurós. Molta 
gent va tardar més d’una hora en veure 
com es començava a moure la multitud. 
La manifestació va finalitzar a la plaça 

de Tetuán, on es va cantar l’himne dels 
Segadors. La imatge amb la multitud 
al carrer en defensa de l’autogovern ha 
dut a molts polítics a comparar-la amb 
la que Catalunya va viure a la Transició 
l’any 1977, on es va cridar “Llibertat, Am-
nistia i Estatut d’Autonomia”.
Entre la marea humana, esquitxada de 
senyeres i estelades, es van escoltar  
moltes consignes a favor de la indepen-
dència. Prèviament a la interpretació de 
l’himne, els actors Txe Arana i Lluís Soler 
van llegir un missatge en nom del comi-
tè organitzador de la manifestació en el 
qual van expressar el seu rebuig a la sen-
tència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut. Txe Arana va donar les gràcies 
a les més de 1.500 entitats que es van 
sumar a la mobilització, que va qualifi-
car de “històrica”, i va dir que la sentència 
del TC suposa “un atac a la sobirania del 
poble de Catalunya i a la democràcia”. 
Arana va expressar el “dret inalienable” 
de Catalunya a “decidir lliurement el seu 
futur i a aspirar, si vol, a la seva plena so-
birania”. 
L’anècdota de la jornada la va prota-
gonitzar el president Montilla, que va 
haver de refugiar-se als baixos del de-
partament de Justícia de la Generalitat 
en ser fortament increpat per un grup 
de manifestants, i fins i tot un jove el va 
intentar empènyer. 

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

Dret d’empresa
Dret civil: matrimoni, família,

sucessions, contractes,
propietat

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

POCH &
ADVOCATS ASSOCIATS

· 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



IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El departament de Governació iniciarà 
les obres de construcció del nou Casal de 
Gent Gran d’Igualada i de l’Oficina d’Acció 
Ciutadana (OAC) de l’Anoia durant el se-
gon semestre d’enguany. Les obres s’han 
adjudicat a l’Empresa constructora Fami-
liar SA. L’elecció de l’empresa anoienca és 
una aposta clara per donar suport a les 
empreses del territori.
Governació finançarà amb 2.512.104 euros 
les obres d’enderrocament i la construcció 

Adjudicades les obres del nou Casal 
de la Gent Gran al passeig Verdaguer

del nou equipament polivalent. Segons 
el projecte, l’edifici de tres plantes tindrà 
1.600 metres quadrats. L’OAC s’ubicarà a la 
planta baixa, i el casal de gent gran ocupa-
rà també part d’aquesta planta, a més dels 
dos pisos superiors. El projecte ha estat 
parcialment afectat pel decret del Govern 
de la Generalitat d’aturada d’obra pública. 
Tot i que el decret marca la suspensió de 
totes les licitacions pendents fins al gener 
de 2011, l’equipament polivalent d’Iguala-
da ha estat una de les poques obres cata-

lanes la licitació de la qual ha continuat en-
davant. Pel que fa al calendari de les obres 
adjudicades per GISA, aquestes s’iniciaran 
durant el segon semestre de 2010 i tenen 
una durada prevista de 18 mesos.
La Direcció General d’Acció Cívica ha tras-
lladat les activitats del Casal de Gent Gran 
Igualada al Casal Cívic Montserrat. Aquest 
equipament ha estat ampliat darrerament 
amb la cobertura d’una terrassa exterior 
que ha permès guanyar 172 metres qua-
drats de superfície útil.

Piera dóna les primeres passes 
del projecte de la Llei de Barris

PIERA / LA VEU 

El passat divendres es va fer la presenta-
ció de la LLei de Barris atorgada recent-
ment a Piera. La reunió va servir per des-
granar els detalls del projecte i explicar 
als veïns les zones on s’aplicaran les obres 
i que condicionaran el Teatre Foment i la 
Nau de Cal Sanahuja com a punts prin-
cipals de l’activitat cultural i artística del 
municipi. La sessió informativa, amb l’al-
calde Jordi Madrid i la 1a tinenta d’alcal-
dia Fina Altarriba, va servir per respondre 
a les preguntes del públic. 
Els detalls del projecte es poden consul-
tar demanant hora a les oficines munici-
pals ja que el gran pes del treball no per-

Reunió de Fina Altarriba i Jordi Madrid amb un grup de veïns.

met, per ara, penjar-lo a la xarxa. Aquesta 
és una de les notícies més destacades de 
l’actual mandat, ja que representarà una 
ajuda de més de 4 milions d’euros per 
millorar el nucli antic. Tal com es va ex-
plicar, la Llei de Barris servirà també per 
resoldre problemes estructurals de cases 
amb risc d’esllavissada, per arreglar faça-
nes i per crear un nucli de connexió amb 
la resta de barris. La subvenció aconse-
guida representa el 50% del projecte 
global final, per la qual cosa l’Ajunta-
ment de Piera ja treballa en altres vies 
d’ajudes relacionades a què s’opta quan 
s’ha aconseguit la Llei de Barris.
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CARME-MONTBUI / LA VEU

La diputada d’Infraestructures de la Dipu-
tació de Barcelona, Anna Hernández, ha 
inaugurat dimecres els nous espais lúdics 
i de salut per a la gent gran als municipis 
anoiencs de Carme i Santa Margarida de 
Montbui, juntament amb els alcaldes Jor-
di Sellarès i Teo Romero respectivament.
Al poble de Carme, el seu alcalde Jordi Se-
llarès ha agraït la col·laboració de la Dipu-
tació amb el municipi, posant com a darrer 
exemple el pla director del clavegueram 
elaborat recentment. Per la seva banda, 
Anna Hernández ha dit que aquests equi-
paments per la gent gran “són espais no 
solament de salut, sinó també de relació 
i de ciutadania”, i ha afegit que aquests es-
pais estan oberts també a altres col·lectius, 
com ara els discapacitats. A Montbui la di-
putada ha assenyalat que aquestes instal-
lacions són una bona demostració que 

La dona de Montilla inaugura espais 
per a la gent gran a Carme i Montbui

des del camp de les infraestructures “tam-
bé es poden fer polítiques socials”.
Per la seva banda, l’alcalde Teo Romero ha 
valorat la col·laboració de la Diputació en 
el desenvolupament del municipi, tant en 
grans projectes com en altres com aquest 
espai lúdic, posant èmfasi en la “importàn-
cia de l’exercici físic per fer possible una 
millor qualitat de vida de la gent gran”.
La comarca de l’Anoia disposarà aquest 
any 2010 d’un total de 13 Espais Lúdics i 

de Salut, fent una cobertura del 74% de la 
població. En l’actual mandat i durant l’any 
2009 se n’han instal·lat nou: Capellades, 
Igualada, Masquefa, la Torre de Clara-
munt, la Llacuna, Carme, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i Montmaneu. Fins a 
finals d’aquest 2010, se n’instal·laran dos 
més a: Sant Martí de Tous i Sant Martí Ses-
gueioles, i en el mandat anterior se’n van 
estrenar dos més.

Anna Hernández i Teo Romero, durant l’inauguració a Montbui.



LA POBLA DE CL. / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Cla-
ramunt, en la sessió ordinària del 8 de 
juliol, es va unir al rebuig de la sentència 
del Tribunal Constitucional contra l’Estatut 
d’Autonomia, aprovat en referèndum pel 
poble català el 18 de juny de 2006. El punt 
es va aprovar amb els vots favorables de 
tots els partits representats al Consistori, 
CiU, PSC i ERC.
L’alcalde, Santi Broch, va agrair el suport 
dels diferents grups municipals i va afir-
mar que “és trist haver arribat a aquesta 
situació”. Aquesta sentència “retalla les 
nostres llibertats i ens insulta com a poble 
i com a nació”, va afegir. Broch va instar 
els poblatans i les poblatanes a anar a la 
manifestació que s’havia convocat per al 
10 de juliol a Barcelona. En aquest mateix 
sentit es van expressar els regidors del PSC 
i d’ERC.
El màxim representant del Consistori po-
blatà va explicar que des d’ERC s’havia 

Vilanova destinarà l’estalvi del 2009 a inversions

proposat passar el text que es va aprovar 
als ajuntaments del Port de la Selva i de Vi-
lafranca del Penedès per declarar-se mo-
ralment exclosos de l’àmbit de la Constitu-
ció Espanyola. Al final, però, segons va dir 
Santi Broch, des de l’equip de govern es 
va decidir presentar la moció de la plata-
forma Decidim.cat per poder arribar a un 
consens amb tots els grups municipals.
Josep Palà, d’ERC, va manifestar el suport 
del seu partit a la moció presentada i va 
assegurar que en un altre ple no seria “de-
sencertat presentar la proposta de decla-
rar-se moralment exclosos de la Constitu-
ció”. Francesc Sánchez, del PSC, va mostrar 
el rebuig del seu partit a la sentència del 
Constitucional “després de quatre anys” i 
va animar els poblatans a anar a la mani-
festació per dir “prou”.
En els acords de la moció es rebutja per 
part de l’Ajuntament poblatà la sentència 
i es mostra el “suport a les resolucions que 
de manera majoritària es prenguin al Par-

lament de Catalunya”. El text continua que 
des del Consistori de la Pobla es defensa-
rà “la posició del poble català davant de 
qualsevol instància, tot tenint present que 
la política municipal és element essencial 
de la construcció nacional i que aquesta 
només es pot basar en la lliure determina-
ció del poble que la configura”.

Moció de suport al Correllengua
En aquest Ple també es va aprovar, per 
unanimitat, una moció de suport al Cor-
rellengua, que s’organitza des de la Coor-
dinadora d’Associacions per a la Llengua 
Catalana (CAL). L’alcalde, Santi Broch, va 
animar les entitats locals a organitzar al-
guna activitat de suport a aquesta iniciati-
va, que comptaria amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. En aquest mateix sentit, es 
van expressar els representants dels grups 
municipals del PSC i d’ERC. 
En aquesta sessió es va aprovar, per unani-
mitat, una moció a favor del projecte “Ca-

Can Muscons serà rehabilitat.
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Consell Comarcal i 
Ajuntament d’Igualada 
rebran 7,8 milions per 
atenció social
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

L’Ajuntament  d’Igualada i el Consell Co-
marcal de l’Anoia rebran aquest any del 
departament d’Acció Social i Ciutadania 
2.268.986,32 euros per desenvolupar 
programes d’atenció social. Aquesta 
subvenció respon als convenis entre la 
Generalitat i els ens locals per coordi-
nar i col·laborar en la prestació i finança-
ment dels serveis socials.
Concretament Igualada, com ajunta-
ment amb més de 20.000 habitants es 
beneficiarà directament d’aquest fons 
amb un total d’ 1.041.500,84 euros.
Així mateix, el Consell Comarcal de 
l’Anoia, qui presta els serveis de: Treba-
lladores i Educadores Socials dels equips 
bàsics, Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Transport Adaptat, Ser-
vei d’Atenció Domiciliària, atenció a les 
persones amb dependència i discapa-
citat, Sistemes de resposta urgent per 
a dones que es troben en situació de 
violència i per als seus fills i filles, Aco-
llida i Integració a persones estrangeres 
immigrades, Suport a Famílies en situa-
ció de vulnerabilitat i Ajuts d’urgències 
socials, a tots els 32 pobles restants com 
a municipis de menys de 20.000 habi-
tants  rebrà aquests fons per dur a terme 
programes d’atenció social per valor de 
1.227.485,48 euros.
El fons destinat a sufragar els serveis 
socials bàsics rep un increment de més 
del 14 % respecte a l’any passat i és el 
més important. Un bon finançament 
dels serveis bàsics és essencial per fer 
front a la crisi ja que, en ser la primera 
finestra a la qual s’adreça la ciutadania 
amb dificultats, són els que noten més 
directament el seu impacte. Els diners 
destinats als serveis bàsics permeten 
finançar, entre d’altres, actuacions com 
l’ajuda domiciliària i contribuir a finan-
çar els professionals dels serveis socials 
locals. Dins d’aquesta partida de també 
s’inclou el fons extraordinari per a aju-
des d’urgència social que Acció Social 
ha habilitat per segon any consecutiu. 
El fons representa un increment de més 
d’un 43% respecte al de l’any passat. 
Aquest fons especial d’urgència social 
serveix per atendre les necessitats més 
elementals de les persones afectades 
per la crisi, com les despeses d’habitatge 
i l’alimentació, entre d’altres. 
Amb aquests increments, el Departa-
ment d’Acció Social fa un esforç impor-
tant per garantir el finançament dels 
serveis socials locals i comarcals.

talunya i voltants amb bicicleta”. Aquesta 
iniciativa pretén fomentar l’esport del 
ciclisme des d’una perspectiva turística i 
cultural. 
Un altre dels temes que es va tractar en 
aquest Ple va ser un text per a l’aplicació 
dels avantatges a què dóna accés el nou 
títol de família monoparental. En concret, 
es fa referència a un descompte en l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) i a establir 
ajuts en determinats serveis, com casals 
d’estiu, beques, cursos o instal·lacions es-
portives, sempre d’acord amb uns barems 
establerts pel nivell de renda i previ estu-
di de cada cas. El punt es va aprovar per 
unanimitat.
El calendari de festes locals per al 2011 va 
ser una de les altres qüestions que es va 
parlar en aquesta sessió. Els dies festius 
seran el dimecres 2 de febrer, amb motiu 
de la Fira de la Candelera, i el dilluns 4 de 
juliol, coincidint amb la Festa Major. 

La Pobla s’uneix al rebuig de la sentència del TC

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’ajuntament de Vilanova del Camí va ce-
lebrar la darrera sessió ordinària abans de 
les vacances d’estiu. El Ple, que es va de-
senvolupar en un ambient força tens, va 
aprovar una reducció en les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Cor-
poració. La retribució de l’alcalde es redu-
irà en un 8% mentre que la dels regidors 
que tenen dedicació es retallaran en un 
6%. També patiran una reducció del 6% 
les indemnitzacions que reben els càrrecs 
electes per la seva participació en els di-
ferents òrgans col·legiats així com les que 
reben com a grup municipal. 
La mesura, que intenta contenir la despe-
sa pública en moments de crisi, va comp-
tar amb el suport de totes les formacions 
polítiques excepte IPV i la regidora no 
adscrita Imma González que s’hi van abs-
tenir. Les dues formacions demanaven al 
govern una reducció major. Juan Manuel 
Cividanes d’IPV, posava l’exemple d’altres 
municipis que havien aplicat una reducció 
del 15 o del 20% mentre que Imma Gon-
zález demanava arribar al 50%.
El Ple també va aprovar en la sessió ple-
nària de dilluns una modificació de crèdit 
que inclou crèdit extraordinari, suplement 
i transferències entre partides pressupos-
tàries. L’estalvi que l’ajuntament ha acon-
seguit amb la rebaixa dels sous dels seus 
treballadors es destinarà a l’amortització 
del deute mentre que l’estalvi net del 
2009 s’adreçarà a suplementar partides 

concretes o es destinaran a inversions al 
municipi. 
La proposta del govern contemplava des-
tinar prop de 120.000 € a la rehabilitació 
exterior de la torre de Can Muscons, que 
ha d’acollir el futur centre d’interpretació 
del riu Anoia, l’aula de natura i altres acti-
vitats de dinamització del arc fluvial i del 
territori. També es contempla que sigui 
la seu del futur Consorci del riu que es-
taria participat pels municipis que tenen 
façana al riu: Vilanova del Camí, Iguala-
da, i Santa Margarida de Montbui. Amb 
aquests diners, el govern tira endavant un 
projecte que donarà feina a 12 persones 
que actualment estan a l’atur i que no co-
bren cap tipus de prestació. Es tracta de 
12 plans d’ocupació que ha concedit el 
Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya i que començaran la seva 
tasca en breu.
Aquesta proposta també va crear força po-
lèmica perquè ni Independents ni la regi-
dora no adscrita Imma González entenen 
Can Muscons com una inversió i per tant, 
qüestionen la seva utilitat i els beneficis 
que pugui aportar a la població. En aquest 
sentit cada grup va posar de manifest les 
seves prioritats.
La recuperació de Can Muscons ja comp-
ta amb una subvenció de 600.000 € del 
FEIL. Les obres ja han començat i estaran 
enllestides, segons les previsions, a finals 
d’aquest mateix any.
Dins la modificació de crèdit també es van 
dotar altres partides relacionades amb la 

creació d’ocupació. En aquest sentit, es 
va dotar una partida per a la instal·lació 
de rec gota a gota i la remodelació de zo-
nes enjardinades que, a través dels plans 
d’ocupació, donaran feina a quatre per-
sones aturades. També es va habilitar una 
partida per a l’adequació energètica de 
les instal·lacions esportives que ocuparà 
quatre persones més també amb plans 
d’ocupació.
El punt va prosperar amb els vots a favor 
del PSC, ICV,CiU i PP. Els regidors d’ERC s’hi 
van abstenir i Independents i la regidora 
Imma González van votar-hi en contra.

Les obres d’urbanització del carrer Ma-
jor provoquen discrepàncies
Un altre dels punts de l’ordre del dia que 
es va debatre en un clima força tens du-
rant el Ple de Vilanova del Camí, va ser la 

imposició de Contribucions Especials als 
veïns del carrer Major. Les obres d’urbanit-
zació d’aquest carrer -en el tram comprès 
entre Santa Llúcia i la plaça Major- tenen 
un pressupost d’1.645.000 €, dels quals 
741.000 € es cobreixen amb una subven-
ció de la Llei de Barris. Per tant, els veïns 
hauran d’assumir un cost aproximat de 
500.000 €, poc més del 32% del pressu-
post de l’obra. 
Des del govern es va explicar que són 
conscients del moment que vivim i han 
previst un fraccionament del pagament 
en tres terminis. Carles Majoral del PSC, 
va assegurar que amb les obres del carrer 
Major es dignificarà el casc antic i el muni-
cipi.  El punt es va aprovar amb els vots a 
favor del PSC, ICV, ERC i CiU. Independents 
i Imma González van votar-hi en contra i el 
PP  s’hi va abstenir.
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El CD52 és el nom d’un 
nou organisme que 
aplega cinc municipis 
de l’Anoia i d’altres de 
l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà

Alt Camp, Conca i Anoia lideren un 
projecte pioner de vivers d’empresa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
L’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia 
lideraran un projecte pioner que té per 
objectiu potenciar i, sobretot, especi-
alitzar els vivers d’empresa. El consor-
ci de desenvolupament que integren 
aquestes tres comarques gestionarà els 
500.000 euros d’ajut que rebrà -repartits 
en quatre anualitats- del Ministeri de 
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, en un 
projecte en el qual hi participen altres 
zones de l’Estat. El consorci de desenvo-
lupament de les tres comarques -CD52- 
és l’únic grup català que coordinarà un 
projecte en xarxa. Dins del seu àmbit, hi 
ha diversos vivers, com el de celleristes 
de Barberà de la Conca, que és únic al 
país. De fet, el projecte busca exportar 
aquest concepte d’especialització.
El CD52, que aplega tots els municipis 
de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, cinc 
de l’Anoia i el municipi del Montmell 
(Baix Penedès), encapçalarà el projec-

namentalment, fent accions conjuntes, 
des de formació a jornades, passant per 
intercanvis. 
L’objectiu final és donar més importàn-
cia al paper que desenvolupen els vivers 
d’empresa, encaminar-los cap a l’especi-
alització -prenent de referència el viver 
vinícola de Barberà de la Conca- i esten-
dre aquest model a altres territoris. 

Els vivers d’empresa -com el de la Conca de Barberà, a la foto- de tres comarques s’han unit per a impulsar aquestes iniciatives.
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Empreses
Catalana Occidente obre una 
nova oficina a Igualada

Entrevista
Santiago Niño-Becerra, 
professor i economista
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te i rebrà tots els diners que després es 
distribuiran entre la resta de grups, fo-

Assegurances Catalana Occident, ha 
inaugurat una nova oficina d’Agència a 
l’avinguda Països Catalans, 103 d’Iguala-
da, estant al davant de la mateixa Josep 
Balcells Domingo.
Aquesta obertura forma part del projec-
te d’expansió de la sucursal igualadina 
a la comarca, mitjançant nous punts de 
venda i ampliació de la xarxa d’agents 
professionals.
En Josep Balcells va iniciar l’any 2005 
el programa d’establiment d’agents 
professionals de Catalana Occident 

Catalana Occident obre una nova 
oficina a Igualada

que, una vegada finalitzat, ha impulsat 
la seva projecció assumint la gerència 
d’aquesta oficina.
A la inauguració va assistir tot l’equip 
d’agents professionals de la Sucursal 
Igualada, la direcció de la mateixa i el 
seu director territorial Sr. Josep Rabat.
Actualment el Grup té oficines a les po-
blacions de Piera, Capellades i quatre a 
Igualada , i en els propers anys vol im-
plantar-ne tres més  a la comarca per po-
der donar un servei més proper als 8.000 
clients de Catalana Occident de l’Anoia.
 

L’equip de Catalana Occidente a l’Anoia.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Santiago Niño-Becerra, conegut per les 
seves aparicions a la televisió però sobre-
tot per vaticinar el crack econòmic que viu 
actualment el nostre país, va omplir diven-
dres el Teatre de l’Ateneu Igualadí. Convi-
dat per les entitats Iguland i Innovàrea, 
aquest professor de Teoria Econòmica de 
la Universitat Ramon Llull, Nostradamus 
de l’economia, va donar alguns detalls de 
com veu el futur, sense oblidar les causes 
que el propiciaran gràcies al present i al 
passat, tot resumint el que ja explica en 
el seu llibre El crash del 2010, que promet 
ser tot un rècord de vendes. Niño-Becerra 
va estar amb La Veu l’estona suficient per 
extreure’n conclusions clares, i que resu-
meixen molt bé tot el que va dir a la con-
ferència.

No deixa de ser curiós que una persona 
que no veu precisament les coses amb 
gaire optimisme, tingui tant poder de 
convocatòria. Ens hem tornat tots ma-
soquistes, de cop?
Imagini’s que aquesta entrevista, enlloc 
de ser al juliol del 2010, estés passant al 
juliol del 1929. Vostè li diria a una perso-
na, que té una visió poc positiva. A la cap 
i a la fi, aquesta persona, si estés escrivint 
què passaria poc mesos després, no faria 
més que escriure sobre “la gran depressió”. 
Sabem què va passar, i que era inevitable. 
Miri, no ho sé si la gent és masoquista, 
però sí que li puc dir que el que està pas-
sant és inevitable. Ens trobem davant una 
crisi sistèmica. Aquestes crisis, quan es-
claten, esclaten, i llavors tot és imparable. 
Una altra cosa és que la gent no ho vulgui 
veure, això. O que el polític de torn miri 
cap a un altre costat... Ni masoquistes, ni 
no positius. Reals.
Potser la clau seria poder mirar més en-
llà, trobar el hacker que pugui entrar al 
sistema, i veure què hi ha al darrere.
Crec que aquesta vegada no hi ha porta 
del darrere. Aquestes portes existeixen 
a les recessions, com va passar el 1991, 
quan es va enfonsar la Unió Soviètica, va 
transcórrer la Guerra del Golf, i la depreci-
ació del dòlar. Aquí no es va notar fins al 
1993, després dels Jocs Olímpics. La porta 
de darrere de llavors va ser el crèdit. Va ser 
una recessió curta, suau, perquè de segui-
da va trobar-se aquesta porta del darrere 
de la que vostè parla. El 2000 va passar 
quelcom similar, amb el crèdit hipoteca-
ri. Però en les crisis sistèmiques, no hi ha 

El professor de la Ramon Llull va omplir el Teatre de l’Ateneu

Santiago Niño-Becerra, divendres al pati de l’Ateneu. Foto: JP
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Santiago Niño-Becerra: “Hi ha nens que neixen ara, 
que no treballaran mai a la seva vida”

El professor va omplir el teatre de l’Ateneu. 

una porta per veure què hi ha més enllà. 
A l’any 1929 tampoc n’hi havia. Es va haver 
d’esperar a l’enfonsament, per posar en 
marxa un altre model.
Encara que només sigui per tenir la foto 
a la paret de l’habitació, i poder clavar-
li xinxetes sovint... De qui és la culpa, 
tot això que ens està passant?
De ningú.
És una broma?
No, no, en absolut. Torno al que li deia. De 
qui va ser la culpa, tot el que va passar el 
29? De ningú. Simplement es va esgotar el 
model que hi havia. L’única forma que hi 
havia perquè la gent pogués consumir la 
megaproducció que es va fer era a través 
de donar crèdit. Es va posar en marxa una 
hiperespeculació immobiliària i borsària. 
Quan es va esgotar el nivell d’endeuta-
ment... tot es va enfonsar. No hi havia cul-
pable, era l’evolució de les coses el que va 
conduir a la crisi. Altra cosa és que aquí ens 
agradi trobar culpables, per quedar-nos 
més tranquils. Però no n’hi ha, ni polítics, 
ni bancs, ni multinacionals.
La solució passa per estar més units 
que mai? Pedalar més fort endavant i 

no mirar enrere?
Una mica sí. Però, si en un escenari hi ha 
mil empreses, 800 desapareixeran. De les 
que quedin, el 40% haurà de reduir-se, 
perquè hi haurà un excés de capacitat 
productiva. I el 60% restant, haurà de pe-
dalar molt fort, coŀlaborar, trobar punts en 
comú amb altres, pactar... Fins ara hi havia 
cert individualisme, barallar-se per veu-
re qui arribava primer. Això s’ha acabat. 
Els recursos seran escassos, i s’hauran de 
compartir. 
Què en diu, dels polítics?
S’han quedat sense arguments. Les cir-
cumstàncies els han superat. Va ser real-
ment patètic l’altre dia, quan Zapatero va 
dir que la salut de les entitats financeres 
era encomiable. Dies després diu és que 
urgent fer la reforma de la llei de caixes. Els 
polítics ja no pinten res. Han anat a tapar 
forats, fent servir les mateixes eines que 
abans, i això ja és impossible. 
Els hem de dir ja als nostres fills que 
la seva mobilitat laboral serà clau per 
poder viure? Que aquí no hi ha res a 
pelar?
No ho crec. La fase de la mobilitat ja està 

superada. Probablement, el seu fill treba-
llarà a casa, a través de les noves tecnolo-
gies de la informació i comunicació. Inter-
net, pantalles tàctils, sensors... Va per aquí. 
Ara bé, estem parlant només d’una part 
de la població. Una gran part tindrà tre-
balls temporals, de baix valor afegit, i tam-
bé hi haurà un altre grup que no treballarà 
mai. Miri, hi ha nens que neixen avui, que 
no treballaran mai de la seva vida. Mai.
I com viuran? Com pot ser, això?
La productivitat pot créixer i arribar a un 
punt que, amb molts pocs recursos, es ge-
neri tot el PIB que sigui necessari. S’ha fet 
un càlcul que arriba a la conclusió que, en 
algun moment del segle XXI, per generar 
el 100% del PIB mundial, només caldrà 
el 5% de la població. La pregunta és... i la 
resta? En la història, i fins fa 15 anys, per 
generar Producte Interior Brut, calia més 
població. Més població, més creixement. 
Més creixement, més població. Aquest 
era el cicle. Es retroalimentava. Ara això ja 
no és així. Es pot produir moltíssim, sense 
pràcticament població. De mitjans dels 
anys 70, a avui, la productivitat de descàr-
regues d’un vaixell al port de Londres s’ha 
incrementat un 2300%. 
Doncs... si es podran fer els diners ne-
cessaris per funcionar els països, amb 
tan poca gent, per què perilla el siste-
ma de pensions?
Perquè els recursos seran limitats. Tornem 
als anys 30. Quan es va produir la gran de-
pressió, el model que es va posar en mar-
xa partia d’un supòsit, i era que els recur-
sos eren limitats. L’objectiu va passar a ser 
créixer el necessari, de la forma més barata 
possible, i el més eficient possible.
Aquesta comarca està bastant “tocada” 

econòmicament, ha viscut molt de la 
industria tradicional. Ara es parla molt 
de valor afegit, de la mà d’obra qualifi-
cada. Els caps aquí, les mans ves a saber 
on del món. Aquesta és la sortida?
Vostè pot aprofundir en el valor afegit, 
en la productivitat, a San Diego, a Silicon 
Walley.... però no pot fer-ho a Malawi, o a 
Botswana. Per crear un valor afegit, no n’hi 
ha prou amb la inversió, cal una cultura,  
una genètica, un model. Sí, pot venir un 
xeic àrab i invertir 3.000 milions d’euros a 
Igualada per fer la seu mundial de Google. 
Doncs no. On va néixer, Google? Quina 
era la història d’aquell lloc? Ja hi havia tec-
nologia punta fa molt temps, a Califòrnia. 
És molt difícil, si fas sola de sabata, evolu-
cionar fins a Google. I, si a sobre no hi ha 
diners... 
Miri, jo puc entendre que Espanya no fa-
briqui Ferraris. Ara bé, podria ser una po-
tència a nivell agrari, i no ho és. Holanda ja 
és més potent, a nivell agrari, que Espanya. 
Hem perdut el tren.
El seu llibre El crash del 2010 explica tot 
això i més.
Intento explicar-hi per què s’ha generat 
aquest crack, i què significa una crisi sistè-
mica. Una cosa neix, evoluciona, i s’esgota. 
Un procés cíclic. És problemàtic perquè 
ens ha tocat viure-ho.

“Aquesta crisi 
no és culpa de ningú, 
simplement és que s’ha 
acabat un model. 
Estem davant una crisi 
sistèmica”
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Diumenge es disputarà 
a les rodalies de la re-
pública de San Marino 
l’avantpenúltima prova 
del Mundial de Trial, 
que torna a tenir regust 
anoienc

El pierenc Toni Bou s’imposa al Trial de França
Líder del Mundial • A manca de tres proves per a acabar el Mundial, Bou és a la primera posició per a revalidar el títol

JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU
Per la zona dels Alps, concretament pels 
voltants de la població francesa de Saint 
Michelle de Maurienne, es va disputar 
una nova  prova puntuable per al cam-
pionat del món a l’aire lliure amb la par-
ticipació del pilot pierenc de Moto Club 
Igualada Toni Bou amb Montesa.
Si el trial disputat el diumenge es carac-
teritzà per la seva duresa i forta calor, el 
dia abans, i just una vegada acabat el trial 
femení guanyat per la companya d’equip 
de Bou, la pluricampiona Laia Sanz, va 
caure una intensa pluja que desmanegà 
les zones previstes per al diumenge i que 
va fer treballar de valent els organitza-
dors, el Moto Club Verte Maurienne, per 
tal de revisar totes les zones.
De les dues voltes de què constava el re-
corregut, Bou a la primera va cometre al-
gun que altres fiasco, però amb una bona 
segona volta no va tenir cap problema 

Toni Bou, durant el trial francès.

per ser el guanyador del trial per davant 
del seu company a l’equip Montesa, el 
japonès Takahisa Fujinami, sent tercer el 
pilot gironí Jeroni Fajardo amb Beta. El 
que no tenir una bona jornada fou Àdam 
Raga qui, amb la GasGas, només va poder 
aconseguir la sisena posició, la qual cosa 
fa que l’anoienc Toni Bou tingui un més 
gran avantatge al capdavant del mundi-
al. Al finalitzar el trial francès Bou deia: “La 
meva primera volta ha estat difícil, amb 
poc feeling. Ja sé que la puntuació no 
ho reflecteix, però la veritat és que podia 
haver estat força millor. Era fonamental 
aprofitar que no sortia primer a les zones, 
i en aquest sentit he de felicitar en Fujina-
mi, que tot i aquest inconvenient, ho ha 
fet molt bé”.
Aquest diumenge per les rodalies de la 
població de Baldasserona, a San Mari-
no, tindrà lloc l’antepenúltima prova del 
campionat del món.
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Bernat i Marc Seuba, a punt 
per al Mundial
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Classificació G.P. de França:
1. Toni Bou (Montesa) 42 (29+13) p.
2. Takahisa Fujinami (Montesa) 52  
(34+18)
3. Jeroni Fajardo (Beta) 56 (31+25)
4. Albert Cabestany (Sherco) 61 (38+23)
5. Dougie Lampkin (Beta) 67 (37+30)

General:
1. Toni Bou (Montesa) 145
2. Takahisa Fujinami (Montesa) 124
3. Adam Raga (Gas Gas) 118
4. Albert Cabestany (Sherco) 105
5. Jeroni Fajardo (Beta) 100 

El pilot anoienc Armand Monleón Her-
nández ha disputat recentment dues de 
les carreres del mundial d’Enduro, la de 
Kwidzyn (Polònia) i Puchov (Eslovàquia) 
celebrades els dies 13 i 20 de juny res-
pectivament.
La prova de Puchov va ser de les més 
dures a causa de l’estat del circuit ja que 
des de tres dies abans de la carrera ja 
plovia i aquest fet va dificultar la feina 
dels pilots.
Però tot i que les condicions no eren fa-
vorables per als pilots espanyols, el pilot 
igualadí va situar-se dintre del Top15 en 
cada una de les sis jornades disputades 
tant a Polònia com a Eslovàquia on es 
notava l’experiència endurista dels pi-
lots. Per a l’Armand era la segona vega-
da que disputava aquestes carreres del 
mundial i està content amb els resultats 
que esta obtenint amb el seu equip Ya-
maha.
Ara els esforços se centren en les pròxi-
mes jornades que es disputaran a Grècia 
el dia 29 d’agost i Turquia el dia 5 de se-
tembre.
Igualment el pilot de Yamaha se segueix 
preparant per a les proves de selecció 
per disputar els Six Days que aquest any 

se celebrarà a Mèxic, on tots els països 
porten la seva selecció nacional per 
competir entre elles. El resultat de la se-
lecció depèn dels resultats aconseguits 
en les carreres del Mundial de Polònia, 
Eslovàquia, Grècia i Turquia.
Aprofitant aquest període de vacances, 
l’ Armand s’ha sotmès a una operació 
pendent del genoll dret, de la qual s’està 
recuperant molt satisfactòriament i ja es 
comença a preparar físicament per a les 
següents proves. 
Des d’aquí, l’ Armand vol donar les grà-
cies a tots els seus patrocinadors, en 
especial al Moto Club Igualada, Assegu-
rances Gumà, Original Buff ,Centre Clínic 
Rihuma i O.Pons Team i a la gent que el 
recolza en aquesta temporada.

Armand Monleón, al Mundial d’Enduro
El Ple del Ajuntament de Carme en sessió ordinària celebrada el dia 20 de març de 
2010, acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i 
protecció d’animals, i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se 
sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del 
dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comuni-
cació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats 
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
pertinents.

En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la modificació 
inicial de l’esmentada ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels 
interessats, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat Acord.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen 
els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals.

A Carme, a 12 de juliol de 2010.
L’Alcalde,

Jordi Sellarès Poch 

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL

Ajuntament de Carme 



ÒDENA / LA VEU

Aquesta nova temporada 2010, després 
de sis mesos plens de competicions i 
entrenaments, els dos joves odenencs 
tornen a demostrar que estan al davant 
del trial en bicicleta.
Aquest cap de setmana, 11 de juliol de 
2010, els germans Bernat i en Marc Seu-
ba van participar en la tercera prova del 
Campionat d’Espanya de Biketrial en la 
localitat de Valderrobles o Vall de Roures 
(Terol). 
En Bernat, en categoria Minime, va 
aconseguir pujar al podi en primer lloc i 
en Marc, en categoria Benjamí, no va ser 
menys, també aconseguí el primer lloc 
del podi. 
La prova va ser un recorregut natural 
només amb una zona indoor, el trial va 
ser molt dur i tècnic, de quatre hores de 
competició i la calor va ser intensa.
En la prova s’hi trobaren les dues selec-
cions, la catalana i l’espanyola. Va ser un 
trial de preparació per al Mundial, on 
competiren les dues seleccions conjun-
tes preparant-se per ser les millors del 
món.
En Bernat i en Marc, del Moto Club 
d’Igualada, aquest any estan seleccio-
nats per representar la selecció catalana 

Bernat i Marc Seuba, preparats pel Mundial

de Biketrial en el Campionat del Món de 
Biketrial, després d’haver guanyat qua-
tre proves del Campionat de Catalunya 
cadascun en la respectiva categoria, 
quedant tots dos en primer lloc del podi 
en cadascuna de les proves. 
Aquest any és el primer mundial de Bi-
ketrial en el qual Catalunya estarà repre-
sentada per una selecció catalana, i en 
Bernat i en Marc formaran part d’aques-
ta primera selecció catalana en la histò-
ria de l’esport del Biketrial.
A finals de maig la nova selecció ca-

talana de corredors de Biketrial va ser 
rebuda pel president del Parlament de 
Catalunya, Ernest Benach, i pel senador 
Josep Maldonado i altres autoritats del 
món de l’esport de Catalunya, en la Fes-
ta de les Seleccions Catalanes que va 
tenir lloc a Tortosa.
El Campionat del Món de Biketrial 
aquest any constara de dues proves, 
una a Catalunya els dies 24 i 25 de juliol 
a Vilanova de Prades (Tarragona), i l’altra 
a Itàlia els dies 31 de juliol i 1 d’agost a 
Darfo-Dario.

Vista des de la bici de Reixachs, durant les proves classificatòries.

Frankfurt Farolillo, campió de les 
24 hores de futsal de Capellades
JUANITO RAMOS / LA VEU 

El Frankfurt Farolillo es proclamà campió 
del VI Memorial Ramón Sans Guix en les 
24 hores de futsal a Capellades, en gua-
nyar en la final a l´Afilados Camaró per un 
ajustat 2-1 en el marcador final.
Frankfurt Farolillo
Alineació: Pablo, Torralba, Enric Garcia, 
Manel Pérez (1) i Dalmases (1). També Jua-
nan, Jesús, Luke, Rafa e Iñaki.
Afilados Camaró
Alineació: Kevin, Paquito, Jaime, Pedro 
Calvo i Reches. També Sopovi, Hornos, 
Johnattan (1) i Dani Salgado
El Frankfurt Farolillo es va proclamar, per 
segon any consecutiu, campió de la 32 
edició de les 24 hores de futbol sala –4t. 
Memorial Ramon Sans Guix–, en un par-
tit que no va decebre als 200 aficionats, 
doncs es va poder veure un gran joc i 
molta emoció fins a la fi de l´encontre. 
L´Afilados Camaró va merèixer millor sort, 
doncs va estavellar fins a cinc ocasions la 
pilota al pal.
En la 1a. part, força igualada, va ser el ju-
gador Dalmases qui feia pujar l’1-0 a favor 
del Frankfurt Farolillo, gol que va ser con-
testat per Johnattan quan es portaven 16 
minuts jugats (1-1). Però a manca de 3 per 
finalitzar aquesta primera part, en Manel 
aconseguia desfer la igualada, amb un gol 
psicològic a manca de poc temps del des-
cans, deixant el marcador en el definitiu 2 

Evacuació de Pau Reixachs a l’Alpe d’Huez
IGUALADA / LA VEU 

El biker anoienc Pau Reixachs va ser 
evacuat en helicòpter després de patir 
una greu caiguda quan rodava entre 
20 primers en la mítica prova  MegaA-
valnche d´Alpe d’Huez que reuneix als 
millors especialistes i més alt nombre 
de participants de l’especialitat.
Una cinquena posició a les classifica-
tòries prèvies, en què més de 2.000 
participants buscaven el seu lloc en 
la sortida al Glaciar el dia de la prova, 
va ser el més positiu per a Reixachs, 
ja que com ens comenta : “Vaig tenir 
l’oportunitat d’anar segon des del 
principi, intentant seguir l´estela del 
mític Nicolas Vouilloz, deu cops cam-
pió del món i que va registrar el millor 
temps en aquest complicat traçat “.
A causa de les altes temperatures, en-
guany el tram de la glacera, amb sor-
tida al Pic Blans a 3.600m d´altura, va 
ser un autèntic campi qui pugui amb 
una neu que s´enfonsava i propiciava 
que s´hagués de córrer a peu en molts 
trams. Reixachs, que estrenava una 
nova bicicleta en aquesta competi-

a 1.
En la represa, l´Afilados Camaró es va fer 
amb el control del partit i només la manca 
d´encert i la mala sort en les finalitzacions 
de les jugades va fer que no s’emportessin 
el matx. D´altra banda, el Frankfurt Faro-
lillo sortia a la contra sense sentenciar el 
partit. Una segona part plena d´incertesa 
i amb molta emoció fins al final.
Les semifinals van enfrontar al Frankfurt 
Farolillo amb el Café Soul (subcampió en 
la passada edició), un partit de final anti-
cipada on el Frankfurt Farolillo es va im-
posar per un clar 6 a 2. En l´altra semifinal 
no hi va haver sorpresa i l´Afilados Camaró 
s’imposava al Tecni Pou per un clar 8 a 3.
El trofeu a l´equip menys golejat va recalar 
en les mans de Pablo Contreras (F. Faroli-
llo)
El de màxim golejador va ser per en Jordi 
Dalmases (F. Farolillo)
El de millor jugador de la final va ser en 
Manel Pérez (F. Farolillo)
La classificació final va quedar com se-
gueix:
1r. F. Farolillo, 2n. A. Camaró, 3r. Café Soul, 
4t. Tecni Pou, 5è. Forn l´Espiga, 6è Asseso-
ria Rovira, 7è. T. Aznar, 8è. Carme, 9è. Bar 
Simon, 10è. F.S. Montbui, 11è. Rte. Cama-
ró, 12è. Bar Ca la Sònia, 13è. Esto no es 
Bamby, 14è. Gamper Sport, 15è. Ondula-
dos Carme i 16è Kampa. 

Bernat i Marc Seuba.
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ció, ja ens comentava que: “- En cursa, 
a causa de no parar, notava com se 
m´endurien en excés les suspensions, 
la qual cosa no preveia i feia que em 
costés molt més mantenir-me subjec-
te al  manillar”. Malauradament, passat 
el equador de la prova, deixant enrere 
la localitat d´Alpe d´Huez i encarant el 
descens final cap a Allemont a 720m, 
quan Reixachs ja havia aconseguit re-
muntar fins al top 20, en un tram molt 
ràpid i revirat Reixachs perdia el con-
trol de la seva mountainbike, precipi-
tant-se per sobre el manillar, amb una 

forta patacada contra el terra en què 
Reixachs, a part de diverses contusi-
ons es va va dislocar el colze per com-
plet, havent de ser evacuat immedi-
atament en helicòpter i abandonant, 
per tant, aquesta prova en què ja en la 
passada edició el biker anoienc  tam-
bé va tenir un important ensurt. La re-
cuperació es preveu llarga i el retorn 
a la competició es pot postergar per 
fer una completa recuperació dels 
avantbraços, fet que el farà renunciar 
a tot el calendari previst per a la resta 
d´estiu, com a mínim.

Cristina Camacho (IHC), or en 
patinatge artístic
IGUALADA / LA VEU 

El passat  diumenge, 11 de juliol, a la tar-
da, es van disputar les Finals de Barcelo-
na d’Interclubs, a Vilassar de Dalt. L’única 
representant de l’IHC, Cristina Camacho, 
en iniciació B grans, va demostrar una al-
tre vegada el seu bon estil i execució del 
disc sense cometre cap errada, i que ja 
ha mostrat durant tota aquesta compe-
tició i que juntament amb l’entrenado-
ra, Esther Tello, han aconseguit que en 
aquesta final, la patinadora igualadina, 
es proclami com a primera classifica-
da de la seva categoria. Dintre de cada 
categoria hi participaven les 15 millors 
patinadores classificades en les seves 
respectives zones de les semifinals.
Un brillant punt i final d’aquesta patina-
dora, que també representa a la resta de 
patinadores igualadines, que també han 
mostrat un gran nivell en totes les com-
peticions en les quals han participat.

Aquesta és la darrera competició abans 
de les vacances d’estiu, tot i que els en-
trenaments per a les patinadores iguala-
dines no finalitzen fins a finals de juliol. 
Al setembre tornarà l’activitat habitual, 
de cara a preparar la recta final de la 
temporada de patinatge artístic, que fi-
nalitza al desembre.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA



IGUALADA / IGNASI COSTA

Les atletes del C.A. Igualada, Sheila Avi-
lés i Ariadna Ramos, i Albert Hernàndez 
en masculins, van protagonitzar una 
magnífica actuació el passat cap de set-
mana, en les proves corresponents als 
59ens. Campionats d’Espanya Juvenils, 
que s’han dut a terme a l’Estadi Enrique 
López Cuenca de la ciutat malaguenya 
de Nerja, en doble jornada de dissabte 
i diumenge, amb la participació dels 
atletes estatals capdavanters nascuts 
els anys 1993/94. Els atletes del CAI van 
assolir dues medalles i un lloc de semifi-
nalista en les proves respectives. 
Sheila Avilés va assolir el Sotscampionat 
d’Espanya -argent- en el llançament de 
javelina, amb un millor intent de 38,87 
m., molt aprop dels 39,60 m. assolits a 
Amposta el passat cap de setmana, en 
la prova dominada per Lídia Parada (Atl. 
Barbanza) amb 43,08 m., entre un total 
d’onze atletes classificades, en una bri-
llantíssima actuació de la montbuienca.
La vilanovina Ariadna Ramos, assolia 
una brillant 3a. posició i el bronze cor-
responent, a la final dels 100 m. tanques, 
amb un gran registre de 14”80, després 
d’haver-se imposat tant en la sèrie clas-
sificatòria com en la s/f. corresponent, 
amb el mateix registre de 14”87. Teresa 
Errandonea (Bidasoa Atl.) es va imposar 
en la final amb 14”30.   A més, Ariadna 
Ramos va participar també en els 100 m. 
llisos, entrant 3a. amb 12”97 en la sèrie 
classificatòria, i 7a. en la segona semifi-
nal, amb el mateix registre de 12”97, en 
una magnífica actuació de l’anoienca, 
després de superar una lesió recent.
Albert Hernàndez era 5è. en la sego-
na semifinal dels 400 m. tanques, amb 
un bon registre de 58”83, que no li va 
permetre l’accés a la final, completant 
la brillant actuació dels tres atletes del 
CAI participants als estatals Juvenils de 
Màlaga.

Èlia Pascual i Níria Pascual també tri-
omfen als campionats de Catalunya
Els passats dimarts i dimecres, 6 i 7 de 
juliol, es disputaren a l’Estadi Atlètic 
de Mataró,  els  90ens. Campionats de 
Catalunya Absoluts. Un total de set at-
letes del C.A.Igualada  participaren en 
aquests Campionats, amb una excel·lent 
actuació global, aconseguint un total de 
dues medalles d’or, i diversos llocs de fi-
nalistes en les proves respectives.
Cal ressaltar, dintre de la gran actuació 
dels atletes del CAI, el Campionat de Ca-
talunya Absolut assolit per la llançadora 
Èlia Pascual en javelina, amb un millor 
llançament de 45,43 m., prova en la que 
era 3a. i medalla de bronze Níria Pascual 
-C.A. Igualada-, amb un millor llança-
ment de 44,63 m., i en què la montbui-
enca del CAI Sheila Avilés era 8a.  amb 
34,48 m., en una brillant actuació de les 
anoienques. Va ser 2a. i medalla d’argent 
Núria Ferrer (A.A. Catalunya) amb 44,78 

Medalles per a Sheila Avilès i Ariadna 
Ramos al campionat d’Espanya juvenil

L’Esquaix Igualada de tercera 
assoleix l’ascens

IGUALADA / DAVID JAUME 

L’equip de tercera categoria de l’Esquaix 
Igualada va pujar de categoria el passat 
dissabte durant els play-off disputats a 
Sabadell.
Tot i perdre divendres davant el Malibú 
per 3-1, va guanyar dissabte al Rocafort i 
va finalitzar la lliga en tercer lloc.
Així doncs, l’any vinent hi pot haver derbi 
a segona amb dos equips igualadins, ja 
que el de primera va perdre la categoria 
en la fase regular.
Com hem esmentat anteriorment, el pri-
mer partit contra el Malibú no va anar 
gaire rodó i solament el júnior Bernat 
Jaume va sumar el seu punt guanyant 
3-0. David Aguilar, Joel Jaume i Jordi 
Homs van caure tots en els seus respec-
tius compromisos per 0-3. El dissabte, la 

L’equip de tercera categoria de l’Esquaix Igualada, que ha assolit l’ascens.

cosa va anar molt millor i els igualadins 
van resoldre la eliminatòria per 3-1 da-
vant el Rocafort de Barcelona. Aquest 
cop van ser David Aguilar 3-2 i els dos 
germans Jaume 3-0  qui van sumar els 
punts igualadins mentre que Jordi Homs 
va caure 3-1.
Pel que fa a veterans, els igualadins van 
perdre els dos partits del play-off des-
prés de caure a semis davant els grans 
favorits, el Malibú de Sabadell per 3-0 
i pel tercer lloc enfront el Sant Andreu 
de Barcelona per 2-1. Pels anoiencs van 
jugar Xavi Berzosa, Joan Llorach i Lluís 
Fernandez. Aquest últim, l’únic igualadí 
que va sumar el seu punt davant Albert 
Soria del Sant Andreu.
  

Ariadna Ramos, durant la seva actuació.
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Sheila Avilès, al costat de la seva marca.

m.. La guanyadora absoluta en javelina 
del Meeting va ser la cubana del Valèn-
cia Terra i Mar Nora Bicet, amb 54,06 m..   
Ester Montaner era  6a. en els 5.000 m. 
marxa fem., amb un bon registre de 
26’33”22, en una destacada actuació de 
la pierenca, prova en la qual cal ressal-
tar el triomf assolit per Beatriz Pascual 
(València Terra i Mar), amb 21’21”49, i en 
què entrava 2a. i sotscampiona la mont-
buienca Maria Vasco (C.A.María Vasco), 
amb un important registre de 21’38”28, 
en una gran actuació de les dues marxa-
dores capdavanteres de l’elit estatal.
El Cadet Marc Sànchez era 8è. en el salt 
d’alçada, amb un important registre de 
1,89 m., prova en què s’imposava Car-
les Triadó (ISS-Hospitalet) amb 2,11 m.,  
mentre que Carlos Mínguez era 10è. en 

el triple salt, amb 13,29 m., prova gua-
nyada per Robert Díez (ISS-Hospitalet ) 
amb 15,24 m., en bones actuacions dels 
anoiencs.
Marc Moreno participava en la 1a. s/f. 
dels 400 m. llisos, essent 3r. amb 50”44, 
assolint l’accés per llocs a la final, en la 
qual no va poder participar per motius 
laborals. Ramón Montejano (A.A. Catalu-
nya) va ser el guanyador de la final amb 
47”87.
Sobresortiren els rècords dels Campio-
nats assolits per Berta Castells (València 
Terra i Mar) en  llançament del martell, 
amb 67,85 m., per Eloi Rovira (F.C. Barce-
lona ) en llançament del pes, amb 17,51 
m., i per Anna Pinero (A.A. Catalunya) en 
salt de perxa, amb 4,20 m.
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DE CALÇAT

Venda especial d’estiu
 DEL 17 al 24 de juliol
HORARI: de dilluns a dissabte,

de 10h. a 1h. del matí i de 4h. a 8h. de la tarda

C. 1 DE MAIG, 7 · Santa Margarida de Montbui
(pel pont nou, tot recte �ns a les escoles, 2n carrer a l’esquerra) 

Al �nal del MONTMERCAT

· SABATES SENYORA 

  (1 parell)..... 10€ (2 parellS)...... 15€

· SANDÀLIES DE SENYORA

(1 parell)..... 10€ (2 parellS)...... 15€ 

· SABATES  I SANDÀLIES SENYOR DES DE 15€

· SABATES  I SANDÀLIES NEN-A ..... 10 I 15 €

· ESPORTIUS des de................. 5€

· SABATILLES I PATGE ............... 3 i 5€ 



Original inauguració de la mostra fotogràfica 
“El somriure permanent”, de Jaume Singla
REDACCIÓ / LA VEU
Els ciutadans que passaven per la plaça 
de la Creu dimecres a la tarda se sorpre-
nien per un escenari amb instruments i 
músics indonesis que feien música just 
davant la Sala Municipal d’Exposicions.
El motiu de la presència dels músics 
obeïa a la presència de l’ambaixadora 
d’Indonèsia a Espanya, Adiyatwi Adiwo-
so que va venir a Igualada per partici-
par de la inauguració de l’exposició de 
fotografies del nostre company Jaume 
Singla -i d’altres periodistes viatgers- “El 
somriure permanent”.
La sala municipal d’exposicions es va 
convertir momentàniament en un racó 
d’Indonèsia entre l’actuació del grup 
de músics i també d’un ballarí/ballarina 
que va fer una mostra del ball tradicio-
nal de l’illa de Bali.
Jaume Singla va justificar aquesta sego-
na exposició fotogràfica per la voluntat 
de desmentir “el concepte equivocat 
que des d’Europa tenim dels altres paï-
sos. Indonèsia no solsament és un país 
molt segur, molt net i molt tolerant, sinó 
que els indonesis són persones acolli-
dores que sempre tenen el somriure a 
punt”.
Mariano Palacin, president de FEPET, va 

Un moment de la inauguració de la mostra “El somriure permanent” de Jaume Singla a la Sala Municipal d’Exposicions

www.anoiacultura.cat, el nou portal cultural anoienc
ANOIA / LA VEU
El passat dijous dia 8 va ser presentat un 
nou web que ha creat el Consell Comar-
cal de l’Anoia. Es tracta de www.anoia-
cultura.cat, un web que pretén recollir 
tota la informació cultural dels 33 muni-
cipis de la comarca i informar de tots els 
actes que realitzin les entitats i associa-
cions anoienques del món de la cultura, 
ja siguin dins o fora de la comarca.
El conseller de Cultura de l’ens comarcal, 
Carles Casanova,va explicar que aquest 
nou portal “ens permetrà estar infor-
mats i també podrem informar a qualse-
vol hora i des de qualsevol lloc de totes 
les activitats i esdeveniments culturals  

que es desenvolupin al nostre territori o 
d’actes que les nostres entitats facin fora 
de la nostra comarca”.
www.anoiacultura.cat vol ser una fi-
nestra oberta a tots els àmbits cuturals 
anoiencs i permetrà un contacte directe 
entre la gran família cultural de la co-
marca.
La web està estructurada en sis blocs: 
inici, activitats, associacions, espais, no-
tícies i agenda. Dins d’entitats i associa-
cions hi podrem trobar un llistat de totes 
les que hi ha a la comarca, ordenades 
per activitats.
L’apartat espais conté un llistat dels 
equipaments que disposa la comarca de 

Presentació del nou web cultural anoienc.

Cultura  
WWW.VEUANOIA.CAT

Cinema
De dilluns a dijous, cinema 
en VO amb l'Original

Art visual
Dan Ortínez, guanyador de l'Ajut 
d'arts visuals Igual'ART

Música
Excel·lent concert de la 
Universitat d'Estiu

WWW.VEUANOIA.CAT
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
16 de juliol de 201028

l’Anoia per realitzar activitats. I en l’apar-
tat agenda i notícies hi podrem trobar 
tota l’activitat que les entitats i associa-
cions realitzen.
L’acte, a més del conselller de Cultura, 
Carles Casanova, va comptar amb la pre-
sència de Gemma Boix, directora dels 
Serveis Territorials del departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació a la Ca-
talunya central; Santi Martínez i  Illa, Cap 
de Servei de Planificació d’Equipaments 
que va explicar  el  pla d’equipaments de 
Catalunya Central i Miquel Matavas que 
va informar del projecte Consensus. 

destacar la iniciativa del periodista igua-
ladí “que ha estat el primer en convertir 
les experiències del seu viatge en una 
mostra fotogràfica. Fins ara els membres 
de Fepet havíem fet escrits, programes 
de televisió i de ràdio i fins i tot escenes 
de llibres a partir dels nostres viatges, 
però Jaume Singla ha tingut la visió de 
reproduir l’ambient que ens vàrem tro-
bar durant el nostre Congrés Internacio-

nal a Indonèsia el passat novembre”.
L’ambaixadora va agrair el detall de por-
tar Indonèsia fins a Igualada i tota ve-
gada que havia passat tot el dia visitant 
fàbriques i centres igualadins -Biosca 
Riera, Sita Murt, Fitex i Ultramàgic- va fe-
licitar el caràcter indòmit dels igualadins 
de sobreposar-se a les dificultats i va 
demanar que “si poden visitin Indonè-
sia i descobriran un país obert, amb una 

natura exuberant i que els està esperant 
amb els braços oberts”.
Jordi Aymamí, en nom de la ciutat, va 
agrair a l’ambaixadora Adiyatwidi “que 
ens hagi volgut acompanyar en aquest 
acte i en la visita que ha fet a l’ajunta-
ment” i va donar per inaugurada la mos-
tra fotogràfica.
Un ballarí de Bali va fer una demostració 
de la dansa balinesa en la qual, i malgrat 

l’evident manca d’espai, es va poder 
copsar com la natura forma part de l’ex-
pressió artística dels balinesos.
L’ambaixadora Adiyatwidi es va quedar 
a Igualada fins ahir dijous, continuant 
amb els seus contactes amb empreses 
igualadines i amb el compromís de tor-
nar a Igualada “com a mínim pel proper 
European Ballon Festival” .

98 imatges
“El somriure permanent” és una col-
lecció de 98 imatges -82 de Jaume Sin-
gla i 16 d’altres periodistes convidats- 
que volen reflectir la realitat diària d’un 
país, Indonèsia, que amb els seus 230 
milions d’habitants és el país on hi viuen 
més musulmans del tot el món.
A Indonèsia hi conviuen cinc religions 
diferents -amb un altíssim nivell de to-
lerància- amb desenes de llengües di-
ferents i amb la població repartida en 
17.000 illes de totes les grandàries.
Jaume Singla va agrair a les persones 
que l’han ajudat en la tasca de muntar 
l’exposició “i molt especialment a l’Art de 
la Llum que hi ha posat la tècnica i la pa-
ciència per a fer realitat aquesta mostra.
L’exposició es pot visitar fins el dia 1 
d’agost .
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CINEMA / LA VEU
L’Original el cicle de cinema a la fresca 
amb pel·lícules en versió original, subti-
tulades, es projectarà, com cada any, a 
la plaça Pius XII d’Igualada. Enguany les 
sessions tindran lloc els dies 19, 20, 21 i 
22 de juliol a les deu del vespre.

Dilluns 19. Tres dies amb la família, de 
Mar Coll
Pel.lícula guardonada amb el premi 
Goya com a millor direcció novell. 
Lea ha hagut de fer un viatge a correcui-
ta a Girona on el seu avi patern acaba de 
morir. Allà retrobarà a tota la família, a la 
qual no havia vist des que se’n va anar a 
viure a l’estranger.

Dimarts 20. Lat den ratte komma in, 
de Tomas Alfredson.
L’Oskar és un noi de 12 anys que rep 
continuament l’assetjament dels seus 

companys de classe. El seu desig de te-
nir un amic sembla fer-se realitat quan 
coneix l’Eli, una nena misteriosa.

Dimecres 21. Moon, de Duncan Jones
Gran triomfadora del Festival de Sitges 
2009.
En Sam Bell és un miner enviat a la Lluna 
amb la missió d’extreure’n un gas que 
salvarà la Terra de la crisi energètica. De 
sobte, Bell comença a tenir unes estra-
nyes visions.

Dijous 22. 4luni 3saptamini si 2zile, de 
Cristian Mungiu
Romania, durant els últims dies del co-
munisme. L’Otilia i la Gabita són estudi-
ants i comparteixen habitació. La Gabita 
està embarassada i acorden una troba-
da amb Mr. Bebe perquè li practiqui un 
avortament

L’Original, cicle de films en 
VO, des de dilluns

ESCULTURA / LA VEU
El passat dia 2 de juliol a les 2/4 de 8 es 
va inaugurar l’exposició Bronzeja’t a la 
sala d’exposicions del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, una ex-
posició col·lectiva d’escultura en bronze. 
Sota aquest títol estiuenc s’amaga l’obra 
d’un grup de 20 artistes que es van do-
nar a conèixer arran d’una experiència al 
taller de fundició de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona.
Arran de l’exposició volem que els vi-
sitants del Museu de la Pell d’Igualada 
participin en un taller familiar i gratuït 
que es farà el proper diumenge dia 18 
de juliol al mateix museu a partir de les 
12 del migdia. 
L’exposició compta, entre les obres par-

Taller familiar i gratuït a 
l’exposició “Bronzeja’t”

ticipants, amb un vídeo on es recull tot 
el procés de treball dut a terme pels ar-
tistes al taller: des de la creació dels mot-
lles i les peces originals, al moment de la 
transformació d’aquests en bronze i els 
treballs d’acabats de les peces. 

CANT CORAL / LA VEU
Dissabte passat dia 10 de juliol la Coral 
de Santa Maria d’Igualada va viure una 
jornada de completa activitat. Al matí 
participà en la missa de sant Cristòfor i a 
la tarda en la jornada de cloenda de final 
de curs a Can Bordis de Jorba. 
A la basílica,  la Coral solemnitzà la mis-
sa en honor de sant Cristòfol, patró dels 
conductors de l’Anoia. 
A primera hora de la tarda els i les can-
taires de la Coral de Santa Maria es reu-
niren a Can Bordis (Jorba) en el dinar de 
germanor de final de curs, que enguany 
fou dirigit per Elisabet Puñal, Encarna 
Cànovas i Roser González. Gairebé una 
quarantena de components van fruir de 
la trobada que es desenvolupà amb un 
ambient cordial i divertit, amenitzat per 
cants de salutació i el tradicional brindis 

a càrrec del baix Isidre Solé C.. El tret 
de sortida el donà la Marisol Caparrós, 
vocal de relacions públiques agraint la 
gentilesa de l’amfitrió Isidre Solé S. i el 
treball de l’equip organitzatiu. 
Començà tot seguit un animat concert 
de sobretaula, amb diverses interpre-
tacions solistes. Finalment tothom va 
participar en una originalíssima versió 
del “Joc de la ruleta 2010”, basat en uns 
“trumfos” de nou disseny, que donaven 
opció a una vintena d’obsequis. Els tres 
primers llocs de la classificació foren per 
Roser Viadiu, Dolors Alegre i M. Teresa 
Calaf, respectivament. Un agraït diverti-
ment lúdic i participatiu que contempla-
va la sorpresa, la interpel·lació i l’atzar.
La festa acabà sobre les set de la tarda 
amb el cant dels adéus.

Festa de final de curs de la 
Coral de Santa Maria

MÓN CASTELLER / LA VEU
Els Moixiganguers d’Igualada descarre-
garen diumenge passat altre cop tres 
castells de set, en l’actuació commemo-
rativa del 1r aniversari de la inauguració 
del nou local de Cal Tabola, que tingué 
lloc al parc de Valldaura, sota un sol de 
justícia, i amb la participació de dues co-
lles convidades, com foren els Castellers 
de Sants i els Xiquets de Reus.
Els igualadins, descarregaren en primera 
ronda un sòlid cinc de set, que altre cop 
es mostrà com un valor segur en el car-
tell morat. En segona ronda s’optà pel 
quatre de set amb l’agulla, estructura 
que també aconseguia ésser descarre-
gada, si bé amb algun que altre proble-
ma en la descarregada de l’agulla, que es 
girà de forma notòria. En tercera ronda, 
els Moixiganguers optaren per un segur 
tres de set, que donaria pas al pilar final 
de cinc, també descarregat.
Pel que fa a les altres colles participants, 
els Xiquets de Reus realitzaren una molt 
meritòria actuació, descarregant a la pri-
mera el tres de set, el quatre de set amb 
l’agulla i el dos o torre de set, que fou el 
castell estel.lar de la diada, abans d’aco-
miadar-se amb un pilar de cinc. Pel que 
fa als Castellers de Sants, descarregaren 

de forma senzilla i solvent el quatre de 
set, el cinc de set i el tres de set, i un es-
padat de cinc de comiat.

Avui divendres, assaig públic a la 
rambla d’igualada
Els Moixiganguers efectuaran el darrer 
assaig abans del parèntesi estiuenc el 
avui divendres 16 de juliol, a partir de les 
10 del vespre, en un lloc diferent. Con-

cretament serà a la rambla de Sant Isidre 
d’Igualada, i la colla espera que siguin 
una bona munió de ciutadans que s’afe-
geixin a les proves dels morats, que han 
de servir per ultimar els darrers castells 
per a la important actuació de l’endemà 
a Reus conjuntament amb els Xiquets 
de Reus i la colla Joves dels Xiquets de 
Valls. A tots els participants a l’assaig, i 
al final del mateix, se’ls obsequiarà amb 
orxata per tal de fer més suportable les 
càlides temperatures estiuenques.
Però no només pensaran en el futur més 
immediat els morats. Des de la junta 
directiva de l’entitat es vol que assajos 
com el de divendres serveixin per ampli-
ar encara més l’àmbit de la colla de cara 
a poder afrontar nous reptes castellers, 
com són els castells de vuit. En aquest 
sentit, la junta tècnica vol intensificar els 
assajos abans de les vacances d’estiu, 
per tal de poder arribar als castells de 
vuit durant el proper mes de setembre. 
L’objectiu, prou ambiciós, depèn de la 
voluntat i predisposició no només dels 
membres de la colla, sinó també d’una 
ciutat i comarca que anhela poder veure 
noves construccions en una colla que 
vol fer el seu millor regal d’aniversari 
possible en els seus quinze anys. 

Gran actuació dels Moixiganguers 
amb sòlids castells de set
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Els nens corren entre els espais buits 
que deixen els pins d’aquests boscos. 
Mira’ls, s’alliberen de totes les cade-
nes i es lliuren a una vida calmada. 
Werther feia bé en admirar-los, són 
l’exemple de la vida, de la manca de 
preocupació pel demà, de la força del 
present. És un tot o res.
Laura s’esperava dempeus al portal 
de casa seva i mirava el camp d’es-
pígol que s’allargava davant seu. Al 
costat hi havia el bosc i podia sentir 
els crits dels nens que jugaven. Faltava 
poc per cridar-los perquè vinguessin 
a sopar. Va tornar a mirar al camp i li 
va semblar que es movia alguna cosa 
i va creure veure l’ombra d’un home 
que s’aporpava, però no, no hi podia 
haver ningú allà, la casa estava allu-
nyada de tota gran civilització.
Laura va començar a caminar, i amb 
tot, no podia evitar pensar que aque-
lla ombra potser era verdadera i que 
aquella nit potser l’assaltarien i li roba-
rien tots els objectes valuosos de la 
casa. O els nens. Això li va causar un 
sotrac al cor. Va córrer fins als pins i 
va cridar cada un d’ells: Pilar, Albert, 
Carme, Julià! No sortiren. Continua-
ven resistint-se a deixar enrere aquell 
joc d’infància. Laura els tornà a cridar, 
però res.
Estava espantada, els sentia però no 
els veia. En aquell moment cantaven 
una cançó que ella mateixa els havia 

ensenyat. Els tornà a cridar amb totes 
les seves forces, tremolava. Tenia por 
de que aquella ombra fos certa, i els 
assaltés en aquell moment. 
No va poder esperar-los més. Va anar 
a cercar-los i els va trobar jugant a 
pica paret. Agafats de les mans, van 
tornar tots cinc a casa.
En arribar, però, Laura es va adonar 
que la porta estava mig oberta i no 
va ser capaç de recordar si l’hi havia 
deixat ella mateixa. El cor li va tornar a 
batre fort. Amb tot, els nens seguien 
conversant i imitaven els personatges 
d’una sèrie televisiva. 
Van sopar i cada un va anar al seu 
propi llit. Mentrestant, Laura seguia 
intentant dormir però sovint s’alçava 
a mirar per la finestra, des d’on podia 
veure el camp d’espígol tenyit de 
llum de lluna. No es va moure res en 
tota la nit. 
L’endemà, Laura va agafar forces i es 
va endinsar al camp. Allà al terra, hi 
havia l’espantaocells, deuria haver 
caigut en una ventada. Laura, el va 
recollir i va sospirar. Després va sentir 
els nens com jugaven alegrament 
i els va admirar, “quines vides més 
lliures d’imperfeccions!, quina força 
que els té el present! És la manca de 
preocupació el que els fa poderosos!” 
Laura va fer camí cap casa, sense 
girar-se, aquell dia no volia veure més 
ombres. 

Infància

DAVID SOLER ORTÍNEZ
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ART VISUAL / LA VEU
El passat dilluns dia 12 de juliol es va dur 
a terme la reunió del Jurat  qualificador 
de l’ajut d’arts visuals Igual’ART. El Ju-
rat va valorar el total de cinc propostes 
presentades a concurs: L’Escletxa, REC.
ON, moda, fotografia. Video; A Iguala-
da, primavera permanent; ART URBÀ; 
Fragments en color, totes elles, almenys 
en un cinquanta per cent formades per 
artIstes empadronats o nascuts a Igua-
lada. 
El Jurat estava format per Maria Enrich, 
Regidora de Cultura i Festes; Ricard 

Dan Ortínez, guanyador de l’Ajut 
d’arts visuals Igual’ART

obra de l’igualadí Dan Ortínez i Martí, 
llicenciat en comunicació Audiovisual a 
la UPF, Màster en teoria i pràctica del Do-
cumental Creatiu a la UAB i actualment 
està cursant el Màster en Formació del 
Professorat a la UPC. 
L’artista proposa un projecte separat en 
dues parts que planteja globalment un 
una crítica al model d’urbanisme actu-
al. A la primera part, “el carrer”, trobem 
dues tanques d’obra amb la placa oficial 
que recorda la propera remodelació de 
l’espai. Els visitants es sentiran com al 
bell mig d’un espai urbà, davant del qual 
s’aixeca una tanca d’obra que presenta 
una escletxa, una petita obertura  des 
d’on s’accedeix a una plaça destruïda, 
amb runa i elements i records dels antics 
ocupants. Finalment, en la paret frontal 

Espelt, llicenciat en Belles Arts; Jenice 
Lafarga, professora de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps;  Arian Morera, 
pintora i il·lustradora, dissenyadora in-
dustrial per l’Escola Massana de Barce-
lona i Josep Rabell, director de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Igualada i com 
a secretari Joan Sala. El jurat va decidir 
d’entre tots els treballs presentats, ator-
gar l’ajut consistent en 2.000 € al projec-
te L’Escletxa. El projecte guanyador és 

del la plaça, s’hi projectarà un audiovi-
sual sobre la idealització de la plaça com 
a lloc de convivència, on les persones 
interactuen entre si, i diferents plànols, 
on per exemple una àvia recordarà la 
guerra civil, quan sonaven les alarmes i 
havien de córrer per protegir-se al refu-
gi de la plaça de la Creu;  una jove que 
explicarà la seva experiència d’arribar a 
Igualada als setze anys, etc. 
Un projecte que ha comptat amb el 
quòrum de la majoria dels membres del 
Jurat de l’Ajut Igual’ART 2010/2011, tot i 
que també es va destacar el bon nivell 
i originalitat de la resta de propostes a 
concurs. El projecte guanyador, el po-
drem veure realitzat la primavera de 
l’any vinent. 

El grup de joves de 
la Tarima presenta el 
musical “Èxit”
TEATRE / LA VEU
El proper dilluns 19 de juliol, els alumnes 
del Taller de Joves de l’Escola Municipal 
de Teatre d’Igualada La Tarima presen-
taran en públic Èxit, el Musical, el seu 
treball de final de curs. La representació 
tindrà lloc a les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu i l’entrada és gratuïta. 
Els joves actors i actrius anoiencs mos-
traran damunt de l’escenari la formació 
adquirida durant aquest any. Ho faran 
just un mes després que els seus com-
panys, que van oferir els seus muntatges 
en el marc de la quarta Marató de teatre 
de La Tarima. Un any més, aquesta ini-
ciativa posa el punt i final a l’activitat 
educativa va esdevenir un èxit, aplegant 
al voltant de mig miler de persones que 
van poder gaudir d’una gran varietat de 
treballs escènics a càrrec d’una vuitante-
na d’alumnes de totes les edats. 
Els dos muntatges d’adults que falten 
per representar en públic, ja que es van 
anul·lar per qüestions personals d’una 
de les actrius, es duran a terme a finals 
d’any.

Dan Ortínez

L’escletxa
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OBSERVACIÓ NOCTURNA DEL 
CEL
- Igualada
Acompanyats de l’Associació As-
tronòmica Anoia i amb la col.la-
boració de l’Observatori de Pujalt, 
podrem observar la Lluna i altres 
cossos celestes des del Museu 
amb telescopi.
Avui divendres a les 10 de la nit al 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia. Entrada gratuïta.

CONFERÈNCIA. LA FAMÍLIA
- Igualada
A càrrec de Pedro Sanjaime. La 
xerrada vol exposar els problemes 
més habituals de la situació fami-
liar avui i mostrar la importància 
dels valors i de l’educació.
Organitzada per l’Església Evan-
gèlica d’Igualada.
Avui divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

FESTES DEL BARRI STA CATERINA, 
CARME I TRAVESSIES
- Igualada
Festes del barri igualadí amb els 
tradicionals actes de sempre.

ANOLIA
- A Igualada
Fundación Tony Manero. Després 
de tres treballs discrogràfics d’es-
tudi i de dos en directe, FTM es 

planteja ara un nou repte: la rea-
lització de la banda sonora d’una 
pel.lícula inèdita per estrenar-la 
als escenaris.
Avui divendres a les 11 de la nit a 
l’estació Vella.

NITS X PETITS
- A Igualada
Amb la projecció de la pel.lícula 
Pluja de mandonguilles.
Dissabte a les 10 del vespre a la pla-
ça Catarineu. Entrada gratuïta.

DISSABTE 17

ANOLIA
- A Igualada
Crysis
Wednesday fall
Terratombats.
Demà dissabte a partir de les 11 de 
la nit a l’Estació Vella.

PATITROBADA
- A Igualada
Cada dos mesos la gent del Pati 
organitza les Patitrobades, amb 
jocs d’estratègia, abastractes, 
d’administració de recursos, de 
carreres, de cartes... Veniu a jugar 
amb nosaltres.
Dissabte de les 10 del matí a les 8 del 
vespre al Vestíbul de l’Ateneu Igua-
ladí.

FIRA DEL DISC
- A Igualada

Una fira on es podrà trobar vinils, 
CD, marxandatge, llibres, pòsters, 
DVD musicals... tots els productes 
relacionas amb el món de la mú-
sica.
Dissabte de les 10 del matí a les 9  a 
l’Estació Vella.

DIUMENGE 18

ACTIVA’T. DIUMENGES AL MU-
SEU. TALLER D’ESCULTURA
-Igualada
A partir de l’exposició “Bronze-
ja’t, d’escultura fosa en bronze, 
podrem endinsar-nos en els prin-
cipis més bàsics de la creació en 
volum i fer algunes experiències 
artístiques. Per a tota la família.
Diumenge a les 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia. Entrada gratuïta.

FIRA DEL DISC
- A Igualada
Una fira on es podrà trobar vinils, 
CD, marxandatge, llibres, pòsters, 
DVD musicals... tots els productes 
relacionas amb el món de la mú-
sica.
Diumenge de les 10 del matí a les 9  
a l’Estació Vella.

CONCERT. ABBA REVIVAL
- A Sta Margarida de Montbui
El grup Abba Revival interpretarà 
les conegudes i famoses versions 
del grup suec. Dins els actes de la 

festa major.
Diumenge a les 9 del vespre al Bule-
vard. Entrada gratuïta.

DILLUNS 19

L’ORIGINAL. TRES DIES AMB LA FA-
MÍLIA
- A Igualada
Cicle de cinema a la fresca amb 
pel.lícules en versió original sub-
titulada.  
Dilluns a les 10 del vespre a la plaça 
Pius XII.

ÈXIT. EL MUSICAL
- A Igualada
Els alumnes del Taller de Joves 
de l’Escola  Municipal de Teatre 
d’Igualada La Tarima presentaran 
en públic Èxit, el Musical, el seu 
treball de final de curs.  
Dilluns a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu. entrada gratu-
ïta.

DIMARTS 20

L’ORIGINAL. LAT DEN RATTE KOM-
MA IN
- A Igualada
Cicle de cinema a la fresca amb 
pel.lícules en versió original sub-
titulada.  
Dimarts a les 10 del vespre a la pla-

ça Pius XII.

DIMECRES 21

L’ORIGINAL. MOON
- A Igualada
Cicle de cinema a la fresca amb 
pel.lícules en versió original sub-
titulada.  
Dimecres a les 10 del vespre a la pla-
ça Pius XII.

DIJOUS 22

CONCERT D’ESTIU DE LA SOUT-
HAMPTON  YOUTH ORQUESTRA
- A Igualada
L’Orquestra Juvenil Southampton 
és una de les orquestres joves 
més importants d’Anglaterra que 
ha tocat a l’Albert Hall de Londres 
i ha estat guanyadora del Festival 
Nacional de Música per a Joves. la 
dirigeix Jane Higgins i interpreta-
ran peces de Beethoven, Txaikovs-
ki, Weber, sibelius i Debussy.  
Dijous a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Entrada gratu-
ïta.

L’ORIGINAL. 4LUNI 3SAPTAMINI SI 
2ZILE
- A Igualada
Cicle de cinema a la fresca amb 
pel.lícules en versió original sub-
titulada.  
Dijous a les 10 del vespre a la plaça 
Pius XII.
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MÚSICA / LA VEU
El marc acollidor del claustre de l’Es-
cola Pia fou l’escenari, dimarts passat, 
de la posada en escena de l’adaptació 
de l’òpera Dialogues des Carmélites, de 
Francis Poulenc, a càrrec dels alumnes 
de l’Escola de Música de Catalunya (ES-
MUC).
Embolcallades per aquest espai intimis-
ta, les veus excel·lents i apassionades 
dels intèrprets, acompanyades per un 
piano de cua, convertiren aquesta cita 
en una vetllada musical exquisida, que 
va satisfer el nombrós públic assistent.
Sota una acurada direcció escènica, els 
cantants de l’ESMUC interpretaren una 
adaptació reduïda de l’original, compos-
ta per Francis Poulenc a partir del llibret 
en francès de Georges Bernanos.
Dialogues des Carmélites s’insipra en uns 
fets reals que tingueren lloc en plena Re-
volució Francesa, quan el règim de Ro-
bespierre assetjà qualsevol moviment 
enemic de les idees de la República. Una 
de les víctimes d’aquesta repressió foren 
les comunitats religioses, com ara la de 
les monges carmelites del monestir de 
la Santíssima Encarnació de Compiège, 
que foren guillotinades.
Dialogues des Carmélites narra musi-

calment el martiri d’aquestes monges 
carmelites. En aquest sentit, cal destacar 
que, al costat de l’extraordinària quali-
tat lírica de les diferents veus, la passió 
lliurada pels intèrprets en la posada en 
escena accentuà la intensitat dramàtica 
de l’òpera.
Dialogues des Carmélites fou interpreta-
da per una excel·lent formació de veus, 
entre les quals cal destacar la participa-

Excel·lent concert de tancament de 
la Universitat d’estiu d’Igualada

ció de la cantant Sheila Grados, de Vila-
nova del Camí, i de l’igualadí Carles Prat.
El rapsode igualadí Jaume Ferrer recità 
els comentaris de les escenes.
Aquest espectacle operístic s’emmar-
cava dins la programació cultural de la 
Universitat d’estiu d’Igualada i era orga-
nitzat per l’Associació Revista d’Igualada 
i l’associació Amics de l’Òpera d’Iguala-
da.

“Abans que me n’oblidi”, nou 
llibre de Pere Guixà Mabras

LLIBRES / LA VEU
El castellolinenc Pere Guixà Mabras pre-
sentarà, el proper divendres dia 23 de 
juliol, a les 7 de la tarda i a la Bibliote-
ca Central  d’Igualada, el seu nou llibre 
Abans que me n’oblidi.
Es tracta d’un recull de vivències de 
l’autor i el seu entorn més immediat (el 
municipi de Castellolí i la seva família) 
durant els difícils anys de la guerra civil i 
de la postguerra. En el llibre es retraten 
esdeveniments provocats per la guerra 
que assolà les nostres contrades a finals 
dels anys 30 del segle passat, aquells 
que van marcar la vida dels nostres 
avantpassats i, en conseqüència, el nos-
tre futur. És un veritable homenatge a 
aquells homes i dones.
El llibre s’ha basat en tres fonts d’infor-
mació, algunes orals, altres documen-
taldes en arxius i d’altres en les pròpies 
vivències de l’autor, sempre en l’entorn 
del microcosmos de Castellolí.
A partir de les històries del llibre es pot 
copsar les profundes transformacions 
econòmiques, socials, culturals i ideolò-
giques que va patir la societat catalana 
del segle XX, a més de ser una fotogra-
fia d’un poble, Castellolí, que conté un 
compendi de noms populars i de sobre-

noms que el pas dels temps va fent de-
saparèixer i que el treball del Pere fa que 
continuïn vius.
Pere Guixà és membre de l’Associació 
per la Recuperació de la Memòria His-
tòrica i en reconeixement per la desco-
berta de diverses fosses de republicans 
a l’Anoia, el Bages i el Solsonès va ser 
guardonat amb el premi “Estel blanc” 
que atorga anualment ERC de l’Anoia. 
Ha publicat un altre llibre, Nosaltres, els 
que vàrem perdre, sobre els records fami-
liars del conflicte bèl·lic.



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 Jordi Serra Llorens • Vaig néixer el dia 
07/06/10  a les 9 i 6 minuts de matí i vaig pesar 2Kg. 450 g. 
Els meus pares són el Miquel i la Judit. I sóc de Santa Margarida 
de Montbui.

Em dic Lucas Mesas Melero • Vaig néixer el dia 
10/06/2010 a 2/4 de 4 de la matinada i vaig pesar 3Kg 310g. 
Els meus pares són l'Andrés i la Ma. José. La meva germana és la 
Inés. Sóc de Santa Margarida de Montbui.

Em dic Jordi Ibáñez Riera • Vaig néixer el dia 18/05/10 
a  les 1/4 de 3 de la matinada i vaig pesar 3kg 550 g. Els meus 
pares són l'Eva i el Jordi. I sóc de Sta. Margarida de Montbui.

Qui és aquesta parella tan guapa i eixerida?
Són el Vicenç i la Manoli, que el dia 14 de juliol han fet 25 anys de 
casats. Felicitats de tota la família.
Molts petons.

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

Felicitats !Felicitats!
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Em dic Isabel Villar Díaz.
Vaig néixer el dia 23 de maig a les 2:15. Els meus germans 
son l'Andrea i l'Aitor i els meus pares és diuen Miguel i Isabel i 
vivim en Santa Margarida de Montbui.

Em dic Emma Garcia Fondon • Vaig néixer el dia 
26/06/10 a  les 2/4 de 3 de la matinada i vaig pesar 3kg 550 
g. Els meus pares són la Silvia i el Jesús. I sóc d'Igualada.

Recordeu

És necessari vacunar els infants per tal de prevenir malalties importants.

Seguiu els consells del vostre pediatre, segur que us ajudarà.



LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Rebecca Miller. Amb Robin 
Wright Penn, Keanu Reeves, Julianne Moore i Winona Ryder. 

Pippa Lee és una dona en la plenitud de la seva vida. Casada amb 
un exitós editor, Herb Lee, 30 anys més gran que ella, mare de dos fills 

ja crescuts, és una generosa amfitriona i una excel·lent cuinera, a més 
d’una gran amiga i confident de tots els que entren en la seva vida. 

Però Pippa no és plenament feliç.    ESTRENA

NOCHE Y DIA
Estats Units. Acció. De James Mangold. Amb Tom Cruise, Cameron Diaz i Peter Sarsgaard. 
Ell és un astut espia en fugida. Ella va camí d’un casament. Es troben i es coneixen a un 
aeroport, veient-se ficats de ple en una persecució sense descans. Pleagats viatjaran per 
tot el món, sempre amb espies i agents darrere seu. Tota una aventura amb components 
romàntics.   ESTRENA

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.  
**    

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. ***

EL ERIZO
França. Comèdia dramatica. De Mona Achache. Amb Josiane Balasko, Garance Le 
Guillermic i Togo Igawa. 
Història d’una trobada inesperada entre alguns dels habitants del número 7 del 
carrer Grenelle, a París: Paloma Josse, una nena d’onze anys, molt intel·ligent 
i amb un pla secret; Renée Michel, portera discreta i solitària que sota la seva 
aparença de inculta i esquerpa amaga en realitat una personalitat forta i cultivada; 
i l’enigmàtic senyor Ozu, un japonès que acaba de mudar-se a l’edifici.. ESTRENA 

TOY STORY 3
Estats Units. Animació. De Lee Unkrich. 
Sabent que Andy es prepara per anar a la universitat, el vaquer Woody, l’astronauta Buzz i 
la resta dels seus amics comencen a preocupar-se davant el seu incert futur. Efectivament. 
totes les joguines acaben en una guarderia, on Ken coneixerà a la nina Barbie. Serà l’inici 
d’un munt de trepidants i divertides aventures. ESTRENA

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.. **

CRONICA DE UN ENGAÑO
Gran Bretanya. Drama. De Richard Eyre. Amb Liam Neeson, Antonio Banderas i Laura 
Linney. 
Després de perdre la seva dona, Peter descobreix que aquesta rebia correus electrònics i 
missatges de mòbil d’un home  desconegut. Sense fer cas als consells de la seva filla, Peter 
vola a Milà per localitzar el misteriós Ralph. Vol saber la veritat sobre l’altre home en la vida 
de la seva dona. ESTRENA

IGUALADA 

KURSAL 1 
NOCHE Y DIA (12 anys)
Dv. 16: 18:00/20:15/22:30
Ds. 17: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 18: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:15/20:15/22:30

KURSAL 1 
TOY STORY 3 
Dc.21 i Dj. 22: veure horaris a la taquilla

KURSAL 2
SREK. FELICES PARA SIEMPRE (apta)
Dv. 16: 18:15/20:15
Ds. 17: 16:15/18:15/20:15
Dg 18: 16:15/18:15/20:15
Dm. a Dj.: 18:15/20:15

KURSAL 2 
LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE (12 anys)
Dv. 16: 22:30
Ds. 17: 22:30/01:00
Dg 18: 22:30
Dm. a Dj.: 22:30

KURSAL 3 
THE BLIND SIDE (apta)
Dv. 16: 17:30/20:00/22:30
Ds. 17: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 18: 17.30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 17.30/20:15/22:30

SALÓ ROSA 
ECLIPSE (12 anys)
Dv. 16: 17:30/20:00/22:30
Ds. 17: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 18: 17.30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 17.30/20:15/22:30 

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
CINCO MINUTOS DE GLORIA  (13 anys)
Diumenge 18: 18:00
EL ERIZO (7 anys)
Diumenge 18: 19:35

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
CRONICAS DE UN ENGAÑO
Divendres 16: 22:00 
Diumenge 18: 19:15
EL ERIZO  
Diumenge 18: 17:30

 ABRERA

1/ NOCHE Y DIA (7 anys) 
Dv.: 15:40/18:00/20:20/22:40
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:40/01:00
Dg.: 12:00/15:40/18:00/20:20/22:40
Dl. a Dj.: 15:40/18:00/20:20/22:40

2/UNA HORA MAS EN CANARIAS (apta) 
Dv.: 16:15/18:15/20:15/22:15
Ds.: 16:15/18:15/20:15/22:15/00:15
Dg.: 12:15/16:15/18:15/20:15/22:15
Dl. a Dj.: 16:15/18:15/20:15/22:15

3/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
3/LA ULTIMA CANCION (apta)
Dv. a Dj.: 15:40
Dg.: 11:45/15:40

4/SHREK 4  3D (apta)
Dv.: 17:00/19:00/21:00/23:00
Ds.: 16:00/18:00/22:30/01:00
Dg.: 12:15/16:00/18:00/22:30
Dl. a Dj.: 17:00/19:00/21:00/23:00

5/SHREK 4 3D (apta)
Dv.: 16:00/18:00/20:00/22:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:00/00:00
Dg.: 11:30/16:00/18:00/20:00/22:00
Dl. a Dj.: 16:00/18:00/20:00/22:00

6/ECLIPSE
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

7/PRINCE OF PERSIA (7 anys)
Dv.: 15:50/18.10/20:30
Ds.: 15:50/18.10/20:30
Dg.: 12:00/15:50/18.10/20:30
Dl. a Dj.: 15:50/18.10/20:30
7/THE BLIN SIDE (apta) 
Dv.: 22:50
Ds.: 22:50/01:00
Dg.: 22:50
Dl. a Dj.: 22:50

8/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
8/THE BLIND SIDE 
Dv. a Dj: 22:30
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CURSOS INTENSIUS D’ANGLÈS
NENS –  JOVES  –  ADULTS

INFORMA’T AL TEL: 93 804 45 54 O A TRAVÉS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.centreangles.com
SOM AL C/ ÒDENA 26-28, 1r – IGUALADA



Fantasmes 
irlandesos

RAMON ROBERT.-
És projecta Crónica de un engaño, 
pel·lícula de misteri basada en un relat 
breu de Bernard Schlin. Està interpretada 
en els principals papers per Liam 
Neeson, Laura Linney, Antonio Banderas 
i Romola Garai.  S’hi explica la història de 
Peter (Liam Neeson), que després de 
perdre la seva dona Lisa (Laura Linney), 
descobreix que aquesta rebia correus 
electrònics i missatges de mòbil d’un 
home  desconegut. Sense fer cas als 
consells de la seva filla Abigail (Romola 
Garai), Peter vola a Milà per localitzar el 
misteriós Ralph (Antonio Banderas). Vol 
saber la veritat sobre l’altre home en la 
vida de la seva dona.
Richard Eyre, guionista i director de 
Crónica de un engaño,  presenta una 
història basada en la dissecció d’un 
matrimoni, les contradiccions en una 
relació de parella i les esquerdes que 
una tercera persona pot introduir en la 
vida en comú d’una parella. El relat és 
servit amb continus flash-backs, amb 
els quals és reprèn el present i el passat 
d’una relació. Entremig de tot, dubtes, 
infidelitats, enuigs i desencontres de la 
relació sentimental. Abans d’aquesta, el 
cineasta britànic Richard Eyre va realitzar 
dues pel·lícules molt ben valorades: Iris i 
Diario de un escándalo. 

RAMON ROBERT.-
Basada en una novel·la de Muriel 
Barbery, El erizo és una de les pel·lícules 
que van agradar més en el darrer 
festival de cinema de Valladolid. És la 
tercera pel·lícula de Mona Achache, una 
realitzadora de 28 anys a la qual alguns 
ja han assenyalat com a jove promesa 
del cinema francès. Interpretada per 
Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, 
Togo Igawa, Anne Brochet i Ariane 
Ascaride, la pel·lícula recull la inesperada 
trobada entre alguns dels veÏns del 
número 2 del carrer Eugène Manuel, 
a París: Paloma Josse, una nena d’onze 
anys tremendament intel·ligent i amb 
un pla secret, Renée Michel, portera 
discreta i solitària que sota la seva 
aparença d’inculta i esquerpa amaga 
una personalitat forta i cultivada, i 

Estrena a Tous • El erizo

A Sta. Coloma • Crónica 
de un engaño

l’enigmàtic senyor Kakuro Ozu, un 
japonès que acaba de mudar-se a 
l’edifici.
Tothom ha destacat les magnífiques 
interpretacions dels actors, de la molt 
notable realització de Mona Achache 
i d’un guió que parla de sentiments 
sense sentimentalisme. En relació a 
la pel·lícula, que també té els seus 
detractors, algú ha fet menció a la 
tendresa de la quotidianitat, reflexada 
en diferents personatges de distintes 
classes socials, i recolzada en la idea de 
què l’educació i la cultura ens poden 
fer més humans. De fet, hi ha qui ha 
comparat aquesta pel·lícula amb Amelie, 
un altre conte humanista. En ambdues 
s´hi fa un retrat idealitzat i molt especial 
de personatges molt peculiars.

Espies, amor i corre-cuites Estrena a Igualada • Noche y día

RAMON ROBERT.-
S’estrena Noche y día, una pel·lícula 
d’espies plena de corredisses, salts i 
molta acció. La història gira al voltant de 

La tendresa de la quotidianitat
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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  

les arriscades i romàntiques aventures 
d’una parella que es coneix a un aeroport. 
Ella és una dona normal que només vol 
anar a un casament i ell un home que 

sembla ser un agent secret, o potser un 
espia. La parella es troba i es retroba a 
distintes ciutats del món,. Plegats viuran 
una sèrie de persecucions i aventures en 

les quals  ningú és qui sembla ser.
Realitzada per James Mangold i 
intepretada per la parella formada per 
Tom Cruise i  Cameron Diaz, Noche y 
dia beu de distints gèneres per definir 
la seva intenció clarament comercial. 
És un thriller romàntic i alhora una 
comèdia lleugera. Hi ha acció, paisatges 
exòtics, entremaliadures, sentit paròdic 
i persecucions a tota velocitat. Hi ha 
aventures i seqüències inspiradades en 
el pur cinema de James Bond. És el que 
en podríem dir una pel·lícula d’estiu, 
un entreteniment per compartir amb 
crispetes. I per anar esperant alguns 
altres títols forts de la temporada de 
vacances. O sigui, Toy Story 3, que 
arriba la setmana vinent, i Origen, 
amb Leonardo DiCaprio viatjant pels 
subconscients dels altres, que diuen que 
serà la pel·lícula de l’estiu i possiblement 
una de les millors pel·lícules de l’any.



· 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
TEL. 625 99 44 86 
http://barcelona.loquo.com/

 

RELAX

Sóc un bombó 
de 18 anys amb les 

meves amigues Eva i 
Vanesa. T’esperem 

per jugar.
620 16 34 30

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

PIS PRIVAT
2 amigues molt

carinyoses
màxima discreció
Tel. 625 987 965 

(Katy)
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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

 

GRAN OFERTA DE SAL
TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA

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)

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

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



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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ANOIA / LA VEU
La creu de la juventut, que per encàrrec 
de Joan Pau II fa un recorregut mundial 
des de fa més de vint-i-cinc anys, va pas-
sar per Igualada, acompanyada per una 
vuitantena de joves que l’han volguda 
acompanyar durant el seu recorregut 
per la diòcesi de Vic.
Al matí, a Jorba, es va fer el traspàs amb 
la diòcesi de Solsona, que s’havia res-
ponsabilitzat de la creu durant els dar-
rers dies, i es van realitzar diversos tallers 
i activitats. A la tarda, la marxa jove -amb 
la presència del bisbe Mons. Romà Casa-
nova i el nou delegat de joves de la diò-
cesi, Mn. Jaume Casamitjana, de Prats de 
Rei- es va dirigir a Igualada, entrant per 
Fàtima, on van ser rebuts per un grup de 
feligresos d’aquell barri. A continuació 
es van dirigir a l’Asil del Sant Crist, on 
s’havia preparat una gran rebuda, amb 
les religioses i molts avis a la plaçeta de 
davant l’edifici, adornada amb multitud 
de banderes vaticanes. La creu va arri-
bar-hi i va poder venerada pels avis. El 
seguici -sense la participació de l’àguila 
de la ciutat ni els grallers, com s’havia 
previst- va passar pel barri de Sant Agus-
tí, per acostar-se a la basílica de Santa 
Maria passant pel carrer de l’Argent i la 

plaça de l’Ajuntament.
L’acte a la Basílica va ser molt emotiu. 
Després de l’entrada de la creu i de la ico-
na de la Mare de Déu que l’acompanya, 
amb els cants d’un conjunt dirigit per 
Isidre Prat; hi hagué la Moixiganga Igua-
ladina, a càrrec de Bitrac Dansa, la repre-
sentació mímica de la Passió de Jesús, 
que es va guanyar forts aplaudiments. A 
continuació, es van llegir diversos testi-

La creu del Papa va passar per 
Igualada acompanyada de juventut

monis, alternats amb música, destacant 
sobretot el de la jove tetraplègica Meme 
Alsina, que va explicar com la fe cristia-
na l’ha ajudada en la seva vida. Després 
de les paraules i la benedicció del bisbe, 
la intensa jornada s’acabà i els joves es 
dirigiren a les famílies igualadines que 
els van acollir, a descansar per la marxa a 
Montserrat de l’endemà.

L’ordenació sacerdotal de 
Joan Prat i Xavier Bisbal, el 5 
de setembre
ANOIA / LA VEU
Mons. Romà Casanova ha decidit i ha 
autoritzat a fer públic que els diaques 
igualadins Mn. Joan Prat i Jorba i Mn. Xa-
vier Bisbal i Talló, així com un tercer Mn. 
Ricard Lázaro i Medina, natural de Fol-

gueroles, rebran l’ordre sacerdotal a la 
Catedral de Vic, el proper diumenge 5 
de setembre a les 6 de la tarda, havent 
passat els sis mesos que exigeix el dret 
canònic.

Avui, festivitat de la Mare de 
Déu del Carme
ANOIA / LA VEU
Avui, divendres, al Monestir de Carmeli-
tes Descalces d’Igualada se celebrarà la 
festa de la Mare de Déu del Carme, amb 
els següents actes:
A les 8 del matí, solemne Eucaristia pre-
sidida per Mn. Josep Massana, arxiprest.
A les 7 de la tarda començarà el Sant 

Rosari,
A 2/4 de 8 de la tarda, presidirà l’Euca-
ristia Mn. Josep M. Grau, capellà del Mo-
nestir.
Tots aquells que ho desitgin, podran de-
manar la imposició del sant Escapulari. 
Tothom hi és convidat!

MÓN / LA VEU
Quan es compleixen sis mesos de la ca-
tàstrofe que va deixar 220.000 persones 
mortes i més d’un milió d’haitians sense 
llar, la situació no s’ha resolt per als su-
pervivents de l’illa. Amb l’arribada de les 
pluges i de la temporada d’huracans, els 
habitants dels camps temen que empit-
jorin les seves condicions i es queixen de 
les poques ajudes que reben per part de 
l’estat. 
L’ONG “Entreculturas” i els seus socis 
locals en el terreny, “Fe y Alegría Haití” 
i el Servei Jesuïta als Refugiats (JRS), se-
gueixen acompanyant als damnificats. 
Segons el JRS Amèrica Llatina i Carib, la 
vida de la població haitiana s’ha deterio-
rat. Malgrat l’anunci del pla de localitza-
ció per als desplaçats dels campaments, 
no hi ha una estratègia de futur clara. “És 
més, els residents reben contínues ame-
naces dels propietaris de les terres, que 
arriben a tallar-los serveis bàsics amb 
l’aigua. La població, abandonada, espe-
ra la seva possible reubicació, l’accés als 
serveis bàsics i la reconstrucció de les in-
fraestructures vitals”, anuncia el JRS.
Entre els temes que preocupen en els 
campaments destaquen els abusos se-
xuals i la prostitució juvenil. Els residents 
denuncien la situació que viuen les do-
nes a l’illa, sotmeses en moltes ocasions 
a abusos sexuals i forçades a exercir la 
prostitució per treure endavant a les se-
ves famílies.
Des de gener, el JRS Haití ha subministrat 
ajuda d’emergència i serveis psicosocials 
i pastorals a set campaments prop de la 
capital, Port-au- Prince, atenent a 21.000 

desplaçats. El JRS és gestor oficial de tres 
campaments en els quals ha adoptat un 
enfocament de gestió participativa per-
què totes les veus puguin ser escoltades 
i que els més vulnerables rebin l’atenció 
que necessiten. El personal també im-
parteix formació en gestió i suport al 
comitè de coordinació al campament 
d’Automeca.
”Fe i Alegria Haití” també continua la 
seva tasca. Feines com l’acompanya-
ment dels líders dels diferents comitès 
així com l’enfortiment intern dels camps, 
són les més importants, per permetre 
que siguin la pròpia gent local qui tin-
guin l’oportunitat d’encarregar-se de la 
reconstrucció del país. En aquest sentit, 
cal destacar que existeix una preocupa-
ció creixent dintre dels campaments per 
la falta de menjar i el deteriorament de 
les tendes de campanya davant l’arriba-
da de la temporada de pluges i d’hura-
cans.

Haití afronta les pluges i la 
temporada d’huracans sis 
mesos després del terratrèmol

                                                                                

Alemana de 61 anys, Pilar de la Horadada (Alacant) 
Delfina B.B., de 48 anys, Santa Cruz de Tenerife

Dona de 42 anys, Pinos Puente (Granada)
Milagros G., de 64 anys, Cadis
Ucraïnesa de 37 anys, Girona

Felícia L., 68 anys, Cuenca
M.T.S., de 56 anys, Cadis

Dona equatoriana de 27 anys, Sants (Barcelona)

En el decurs d‛aquest any ja n‛han mort  50
Amb el cor sagnant de ràbia,

commogudes pel dolor,
escrivim cada nom a la memòria

clamant justícia per tanta mort.
Maribel

Si nosaltres calléssim,
cridarien les pedres!Les dones no oblidem a: 

Rosa Forns Oliveras
retornà a la casa del Pare ahir  dijous dia 15  a l´edat de 91 anys.

a.c.s.

 els seus estimats: espòs, Gabriel Vilaseca; �lls,  Maria, Josep i Susi Martínez, Francesc i Montse Clemente, i Lídia i 
Ramon Montoliu;  néts, besnéts, cunyats, nebots, cosins, i demés familiars. Us fan saber que l’acte de comiat 

tindrà lloc avui divendres a l’oratori del tanatori d’Igualada a les 12 del migdia.
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Jaume Singla.-
Susanna Maldonado respira salut 
i encomana vitalitat per on passa. 
Estar ocupadíssima amb les empre-
ses -petites i familiars- Gimnàs de 
l’Ateneu i FriEvents, que gestiona 
amb el seu marit, no li han impe-
dit ser mare. I ser-ho tampoc no 
li priva de mantenir el seu ritme 
d’activitat com poden comprovar 
cada dia els seus clients i amics. 
Transmet sensació de seguretat i 
això, en els temps que corren, és 
una rara qualitat.
Què és el Gimnàs de l’Ateneu?
És un lloc on anem a fer gimnàs-
tica que és el que més ens agrada, 
és un lloc on fem amics, activitats 
diverses, juguem amb l’estètica, 
el ruming, intentem fer activi-
tats molt variades per fer-les ben 
divertides. 
El Gimnàs de l’Ateneu és només 
per a socis?
No. És per a tothom. Nosaltres fem 
activitats des de tres anys amb 
dansa infantil psicomotricitat, 
júnior dance.. i com a novetat hem 
inclòs el tema de la moda amb els 
adolescents.
Els dissabtes fem un esplai -juga 
al gimnàs- per als infants. La gent 
gran hi vol activitats pròpies i 
nosaltres procurem escoltar-los 
perquè puguin gaudir fent activi-
tats físiques. 
Amb el teu marit teniu FriEvents. 
Què és això?
És un conglomerat de serveis que 

es consideren events. Si una escola 
vol organitzar un final de curs 
sense que la preparació alteri les 
classes, nosaltres els ho muntem 
externament. També fem desfila-
des o espectacles com el d’aquesta 
setmana a Pujalt -Òpera a la pedra- 
amb cantants operístics profes-
sionals. Cada nova feina que ens 
encarreguen representa un repte 
diferent i apassionant.
Dins de FriEvents també hi tenim 
un espai dedicat a la vestimenta 
especial com ara els patges. O la 
divisió de moda -Image concept- on 
fem cursets divulgadors sobre com 
comportar-nos davant les modes. 
Aprenem a saber perquè una peça 
ens cau millor o pitjor, quins són 
els colors que més ens afavorei-
xen, anem a comprar en grup, fem 
assessorament d’imatge personal.... 
Això ens obliga a estudiar detingu-
dament a una persona, a conèixer 
quin és el seu fons d’armari. 
Teniu molts clients entre els polí-
tics?
Aquesta és una informació que no 
penso donar... ni desmentir. 
Fa poc vau portar l’Indurain a 
Igualada. És una persona difícil de 
tractar?
No, al contrari. És una bellíssima 
persona, molt amable, molt pro-
pera, molt discret... no només amb 
els organitzadors, sinó amb tothom 
que se li acostava. Indurain té la 
paciència d’un sant.
Pel culte al cos es fan moltes exa-

geracions?
El terme Mens sana in corpore sano, 
també funciona a l’inrevés. Si et cui-
des et sents millor i si et sents millor 
et cuides. Hi ha persones que s’han 
quedat a l’atur i continuen venint al 
Gimnàs. “És que si deixo de venir, 
m’hauré de gastar els diners en un 
psicòleg” ens diuen. Sentir-se àgil 
és important i engrescador.  
Els dies que em proposo fer una 
activitat física per baixar una mica 
de pes, em trobo que després tinc 
més gana i menjo més.
És normal que quan cremes més 
calories del que tens per costum, 
després tinguis més gana. Si a 
més d’exercici físic segueixes con-
sells per menjar millor, encara que 
mengis més per efecte de l’exercici 

Una de les imatges que més ha 
impactat del passat Campionat 
Mundial de Futbol de Sud-àfrica, 
ha estat el petó -de cine- que l’Iker 
Casillas li va donar en directe a la 
periodista Sara Carbonero mentre 
l’estava entrevistant.
Tal vegada perquè per parlar 
amb propietat del referit Mundial 
obliga a la premsa de Madrid a 
referir-se al Barça i quatre més, 
ben haviat s’han empescat una 
boda que els interessats no han 
dit voler celebrar... de moment.
Però com que per a alguns si la 
idea és bona, no cal parar-se en 
consideracions de veracitat, un 
diari de Madrid li ha demanat a 
una de les millors -sinó la millor- 
dissenyadora catalana que dibuixi 
cuita-corrents un vestit de núvia i 
un de nuvi a la Sara Carbonero i 
l’Iker Casillas per a un hipotètic 
enllaç matrimonial. “Para la mejor 
novia, la mejor diseñadora” han 
dit, referint-se naturalment a la 
igualadina Sita Murt.
Sita Murt, que ha dissenyat algun 
important vestit de núvia -tot i 
que en privat confessa que és un 
tipus de disseny que no li acaba 
d’agradar- ha declinat fer l’encàr-
rec... fins que siguin els mateixos 
interessats, en aquest cas Carbo-
nero i Casillas, els que encarreguin 
els vestits de núvia o de nuvi.

menjant millor no acumularàs pes, 
sinó salut. El que no pots fer és estar 
una hora al gimnàs suant i després 
sortir al carrer a fer una orxata o 
menjar-te una cosa ben greixosa. 
Cal combinar exercici físic amb ali-
mentació saludable. 
Els joves que des de petits han fet 
gimnàstica rítmica o ballet tenen 
una elegància natural en bellu-
gar-se. Això també passa als que 
són usuaris del gimnàs? 
Si el monitor que li ha tocat sap 
aconsellar-li la postura que ha de 
tenir, després es nota. És clar que és 
un treball molt repetitiu. El Pilates, 
per exemple, està pensat per donar 
millor imatge.
Fa al voltant de mig anys vares tenir 
la teva filla Dolça. És compatible la 
vida familiar amb la vida profes-
sional quan tens una criatura tan 
petita?
No hi ha més remei. Per combinar 
vida familiar i professional vas més 
apretat, dorms menys hores i no 
controles el teu temps, qui el con-
trola és la filla.
Em temo però que amb el temps 
haurà d’acostumar-se a fer la vida 
dels pares i compartir-la, perquè és 
el que hi ha.
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