
 Economia
El preu dels habitatges 
nous a Igualada ha caigut 
un 1% en els darrers sis 
mesos P  25

 Gent
La troballa d’un cadàver 
el juny a Òdena, amb 
connexions a Rússia i 
Barcelona

 Política
Igualada licitarà els propers 
dies la redacció del projecte 
per a arranjar la Igualadina 
Cotonera
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  Un simple cop d'ull a les zones 
blaves d'Igualada demostra que a 
l'agost gairebé no les fa servir ningú

I qui aparca 
en zones 
blaves, a 
l’agost?

Gent

P  09

La declaració de la renda municipal, positiva a tot 
arreu •  Per primera vegada, toca tornar els diners

Hisenda vol diners • La liquidació dels pressupostos del 2008 
augura que el pitjor dels números públics està per arribar

 

Els ajuntaments de l'Anoia hauran 
de tornar 2 milions d'euros a Madrid

•• Soledat en els aparcaments de zona blava a la plaça d'Espanya d'Igualada, aquesta setmana. Foto: Jaume Singla.
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La UEA i el Consell demanen 
a Miquel i Costas SA que faci 
la seva ampliació a l’Anoia

  Hi ha qui demana, en plena 
polèmica per aquests espais de 
pagament a l'Hospital, que almenys 
durant les vacances d'estiu les àrees 
blaves fossin gratuïtes

P  26

  La multinacional paperera, que cotitza en borsa i 
té dues fàbriques a l'Anoia, a Capellades i la Pobla, 
té previst d'invertir 60 milions d'euros en una nova 
factoria. Abans d'acabar l'any decidirà a on.

Capellades, 
Miralles, Copons, 
els Prats de Rei, 
el Bruc, i Santa 
Coloma, de festa

CAP DE SETMANA DE FESTES 
MAJORS A DOJO



sempre ens fa desitjar que els ciutadans 
les puguin aprofitar per a divertir-se i 
agafar forces per a un setembre que no 
sembla que porti molt bones intencions, 
econòmicament parlant.
Després de quatre mesos baixant l’atur 
-el que a l’Anoia ha representat més del 
deu per cent de baixada- seria extra-

ordinari que el setembre continués la 
tendència perque podria representar 
el canvi definitiu en el creixement dels 
índex d’atur.
En tot cas això serà pel setembre. Ara els 
ciutadans que han marxat menys dies 
o no han marxat, que no tenen ganes 
de fer grans despeses, tenen l’ocasió de 
viure unes festes que amb companyia i 

participació, poden suplir les retallades 
pressupostàries que si en les festes de 
l’any passat ens varen semblar fortes, 
aquest any, majoritàriament els ajunta-
ments en continuat retallant sobre el ja 
retallat.
Segurament per les retallades pressu-
postàries aquest any tindrem festes ma-

jors millors. Ja no hi ha pugna per veure 
qui porta l’artista amb mes catxé, sinò 
qui optimitza millor els recursos i això, 
de sempre, ho han fet millor els de casa.
Tenim festes majors per a tots els gustos 
perque totes han retornat als orígens 
que és la clau de la seva identitat.
A tothom Bones Festes Majors. 

Els ajuntaments de Catalunya i també 
la Generalitat, venen obligats a retornar 
diners a les arques de Madrid a causa 
del tancament de l’any fiscal del 2008, 
on per una caiguda en els ingressos, ara 
cal retornar diners a les arques estatals.
Els ajuntaments de l’Anoia, comarca de-
primida en aquest moment, han de re-
tornar mes de dos milions d’euros, des-
tacant-se els 851.000 que ha de retornar 
l’ajuntament d’Igualada.
Sembla una burla cruel quan els ajunta-
ments que han fet esforços titànics per 
a donar serveis de qualitat als ciutadans 
i ara es troben que amb la baixada de 
les recaptacions per la caiguda de la 
construcció i el tancament d’empreses, 
tenen de retornar quantitats milionàries 
al Ministerio de Hacienda.
Segurament que si ens ho expliquen 
bé, ho podrem entendre però, franca-
ment, que amb els problemes que estan 
passant alguns ajuntaments o la pròpia 
Generalitat, ara calgui retornar diners a 
Madrid, sembla realment una burla.
També podria ser que els “hàbils negoci-
adors” que varen pactar el finançament 
de Catalunya, no fossin ni tant hàbils ni 
tant eficients.
Estem segurs que es trobarà una fòrmu-
la per complir la llei sense descapitalitzar 
encara més a determinats ajuntaments 
de l’Anoia perque tenim els nostres dub-
tes que ara per ara, tothom pugui retor-
nar a Madrid, el que Madrid reclama.

Esperem que els ajuntaments no hagin 
de fer concurs de creditors, ni deixar de 
donar serveis als ciutadans. 

Tothom de festa
Aquest cap de setmana es tradicional-
ment el que té més festes majors. La 
coincidència de trobar-se a la meitat 
del mes i de la festa de la Mare de Déu 
d’Agost, fa que siguin moltes les pobla-
cions de Catalunya que celebrin la seva 
Festa Major als voltants o pel 15 d’agost, 
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que és diumenge.
Per això, avui la nostra edició, com pas-
sa cada any, està gairebé monogràfica-
ment dedicada a les festes majors de la 
comarca i també de Santa Coloma de 
Queralt.
I quan acabin les d’aquest cap de set-
mana, sense solució de continuïtat se-
guirem amb les altres festes majors, la 
més destacada potser la d’Igualada la 
setmana vinent.
Aquesta coincidència de festes a mit-
jans d’agost, és a dir en plenes vacances, 

Segurament que les re-
tallades pressupostàries 
ens portaran aquest any 
Festes Majors millors

Les cares 
de la setmana

Josep Maria Torrents
L’alcalde de Miralles personalitza els 
alcaldes dels pobles petits que saben 
trobar en la col·laboració dels veïns, la 
forma de suplir les dificultats pressupos-
tàries per a fer una bona Festa Major en 
un municipi de només 130 habitants. 

Anna Maria Sanchez
L’alcaldessa de Capellades ha sabut apli-
car una retallada pressupostària del 30 
per cent i en canvi tenir una Festa Ma-
jor molt autèntica. Aquests dos alcaldes 
representen la voluntat de tants batlles 
que tenen al cap únicament el seu mu-
nicipi i es nota a l’hora d’obtenir resul-
tats.

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

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51



El tema de la setmana  

Els ajuntaments de l’Anoia hauran de tornar 
més de dos milions d’euros a Madrid
JORDI PUIGGRÓS.-
Els ajuntaments de l’Anoia hauran de 
tornar 2.352.957 euros al Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda a partir del gener de 
l’any que ve, 2011. Tècnics del ministeri 
ja han fet arribar una carta als alcaldes 
de tot el país per fer-los saber que s’hau-
ran de gratar la butxaca i esprémer més 
encara les primes caixes dels consistoris, 
degut a la crisi econòmica i la reducció 
contudent dels ingressos públics, espe-
cialment els derivats de la construcció. 
La mala notícia és la primera vegada 
que es produeix. Fins ara, mai els ajunta-
ments havien hagut de retornar diners 
en la particular “declaració de la Renda” 
a la que se sotmeten, cada any, els ajun-
taments de tot l’Estat espanyol. Sempre 
havia estat positiva. En aquesta ocasió, 

Deute, en euros, dels ajuntaments anoiencs al Ministeri d’Economia i Hisenda. Font: MEH

Deute municipal amb Espanya

WWW.VEUANOIA.CAT

L’Ajuntament 
d’Igualada, el més 
endeutat de la comarca, 
amb 43,5 milions 
d’euros segons dades 
oficials, n’haurà de 
tornar ara 835.717 al 
Ministeri d’Hisenda
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Població Deute a l’Estat

Argençola

Bellprat

Bruc (El)

Cabrera d'Anoia

Calaf

Calonge de Segarra

Capellades

Carme

Castellfollit de Riubregós

Castellolí

Copons

Igualada

Jorba

Llacuna (La)

Masquefa

Montmaneu

Òdena

Orpí

Piera

Hostalets de Pierola (Els)

Pobla de Claramunt (La)

Prats de Rei (Els)

Pujalt

Rubió

Sant Pere Sallavinera

Sant Martí de Tous

Sant Martí Sesgueioles

Santa Margarida de Montbui

Santa Maria de Miralles

Torre de Claramunt (La)

Vallbona d'Anoia

Veciana

Vilanova del Camí

TOTAL

230 4.656

91 1.532

1.841 26.963

1.274 22.049

3.561 49.755

201 7.287

5.458 108.599

805 16.027

192 629

474 10.094

313 4.707

38.164 835.717

786 8.515

910 10.144

829 137.407

200 3.573

3.272 48.365

193 1.188

14.025 263.586

2.426 17.897

2.235 69.758

540 9.660

199 3.117

186 2.069

171 5.033

1.150 16.701

376 8.563

9.778 368.933

130 1.953

3.615 45.013

1.387 19.153

170 1.024

12.428 223.290

107.610 2.352.957

EL QUE S’HA DE 
TORNAR A MADRID

L’Ajuntament d’Igualada és, amb diferència, el que haurà de tornar més diners a Madrid, més de vuit-cents mil euros.

però, no serà així. 
Cada any, el Ministeri avança diners als 
ajuntaments, en funció de diversos ba-
rems, entre els quals hi la població del 
municipi, la seva fiscalitat, i el moviment 
dels recursos municipals. Després en fa 
una liquidació, en base als seus núme-
ros, i s’obté un resultat. El d’ara, com es 
pot imaginar el lector, no ha agradat 
gens ni mica als alcaldes i governs mu-

nicipals. La situació, d’altra banda, no és 
única a l’Anoia. És més, a gairebé tothom 
els tocarà pagar.
L’ordre tàcita del Ministeri no suposarà 
que els consistoris s’hagin de treure els 
diners de la butxaca, sinò que, en funció 
de la quantitat que els toqui per a l’any 
2011, el deute serà restat fins que sigui 
totalment vençut amb l’Estat espanyol.

Igualada, la que més pagarà
La capital de l’Anoia, Igualada, és a qui li 
ha tocat més el rebre. Haurà de fer front 
a un retorn de 835.717 euros, de llarg la 
quantitat més alta dels 33 municipis de 
l’Anoia, molt lluny dels 629 euros que 
només haurà de pagar Castellfollit de 
Riubregós. 
Ambtot, hi ha ajuntaments relativament 

petits que hauran de pagar quantitats 
realment importants. És el cas de Cape-
llades, que haurà de treure de la caixa 
108.599 euros, Masquefa, amb 137.407, 
Piera, amb 263.586, Vilanova del Camí, 
amb 223.290, i molt especialment Santa 
Margarida de Montbui, que és el segon 
municipi de la comarca més castigat, 
amb 368.933 euros, un pèl menys de la 
meitat que Igualada, però amb molts 
menys habitants.

La “declaració de 
la Renda” dels 
ajuntaments surt, 
per primera vegada, 
negativa per a tots els 
municipis de l’Anoia

C. Aurora, 50 - Igualada

OFERTA 
PORTA BICIS

SOSTRE O BOLA 
 a partir 

59.95€

Per VACANCES no perdis l’equipatge

Les millors solucions
en l’equipatge

HORARI JULIOL
OBERT 

MATÍ 9:30 A 13:30
TARDE 17:00 A 21:00

DISSABTES
OBERT

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



Montbui i el Consell 
Comarcal, líders 
en números negatius
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JORDI PUIGGRÓS.- Les xifres del deu-
te anoienc amb el Ministeri provenen 
de la liquidació final dels pressupostos 
municipals de l’any 2008, dels quals 
n’ha fet ja un primer avanç el ministeri 
a través de la seva pàgina web. 
Aquesta liquidació final permet com-
provar, amb un simple cop d’ull, l’eco-
nomia municipal de tots els ajunta-
ments de la comarca, observant de 
quina manera s’ingressen i es gasten 
els diners, i com s’obtenen. 
En un primer anàlisi, s’observa en les 
diferències d’ingressos i despeses dels 
pressupostos liquidats del 2008 que 
hi ha fins a 10 ajuntaments i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia amb números 
vermells en aquell exercici econòmic 
concret. 
Les xifres poden ser molt diferents, ja 
que si bé Santa Maria de Miralles va 
tancar l’any amb 1.384’99 euros  ne-
gatius, d’altres han estirat molt més 
el braç que la màniga: és el cas, sobre-
tot, del Consell Comarcal de l’Anoia, 
que presenta un negatiu de 3,7 mili-
ons d’euros, o de Santa Margarida de 
Montbui, amb un saldo vermell de 3,3 
milions d’euros. Són, de llarg, les dues 
institucions amb pitjor resultat del seu 
pressupost del 2008. Per darrere hi tro-
bem Cabrera d’Anoia, un poble petit 
en nombre d’habitants, que va des-
quadrar el seu pressupost en 578.128 
euros, o Masquefa, amb 858.959 euros  
negatius. Sant Martí de Tous supera 
també els cent mil euros de números 
vermells, i els Hostalets de Pierola s’hi 
acosta força, amb 95.892 euros.

Igualada, en positiu
A l’altre cantó de la balança se situ-
en els ajuntaments que van tancar 
l’exercici amb un balanç positiu entre 
ingressos i despeses. Sorprèn el cas 
d’Igualada, que com a capital ha de fer 
front a molts serveis de tot tipus, però 
tot i això presentava un saldo positiu 
de 647.150 euros, però hi ha ajunta-
ments que van treballar força millor 

INGRESSOS

Cm. Anoia
Argençola
Bellprat
Bruc (El)
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
Llacuna (La)
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Hostalets de Pierola (Els)
Pobla de Claramunt (La)
Prats de Rei (Els)
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt (La)
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí

Impostos 
directes

Impostos 
Indirectes

Tases i altres 
ingresos

Transferències 
corrents

Ingresos 
patrimonials

Transferències 
de Capital

0,00 0,00 457.907,55 8.313.494,28 204.228,46 2.171.865,17
50.309,23 25.516,11 53.329,89 133.422,43 671,30 110.245,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720.247,99 39.096,41 523.329,57 622.904,96 46.575,18 245.557,30
470.772,67 48.019,10 188.271,24 311.440,32 47.336,77 90.000,00
915.704,98 223.152,26 784.507,00 1.454.912,79 5.466,86 421.967,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.485.781,31 20.979,53 1.174.937,26 1.364.474,26 19.778,75 532.457,18

282.481,13 16.094,45 183.215,47 271.508,30 2.358,81 313.130,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137.446,70 17.381,60 171.134,30 151.721,22 320.510,13 667.429,25
129.455,48 26.878,24 89.572,98 128.409,38 12.760,98 905.683,70

18.116.106,01 471.621,02 8.992.825,54 13.157.603,40 876.929,51 871.028,40
266.223,33 45.716,30 307.271,99 394.331,64 5.939,29 100.768,65
279.669,40 46.927,41 307.303,73 336.583,13 30.173,92 71.892,40

2.615.124,59 516.959,00 2.197.870,62 2.129.264,83 723.780,02 2.618.219,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.425.830,25 105.962,21 2.469.526,62 1.012.785,24 119.910,80 308.676,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.952.354,36 484.308,23 4.598.658,63 3.203.443,33 724.521,28 702.439,19
676.154,84 496.694,31 333.229,44 2.541.969,86 139.954,99 3.561.460,50

1.225.357,60 147.498,51 697.074,11 749.545,23 26.568,29 1.030.011,87
95.664,70 13.516,00 130.655,42 336.861,41 1.832,80 122.780,25
36.895,79 579.003,27 162.741,05 140.941,03 3.600,00 404.898,09

106.329,79 12.286,47 60.628,60 226.500,74 5.470,11 81.830,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356.934,43 32.052,84 389.993,66 429.451,49 19.447,45 75.000,00
100.821,56 4.516,57 188.930,01 178.207,69 12.052,66 204.604,46

2.162.819,49 67.819,70 1.441.344,43 3.089.698,44 154.425,33 696.212,43
34.688,22 1.239,32 25.337,23 83.129,17 599,72 116.755,01

1.214.642,88 73.901,46 626.150,06 906.424,25 6.000,00 1.468.807,90
383.706,69 53.646,11 144.793,72 384.494,17 62.401,54 34.168,81

41.163,60 24.884,98 124.967,47 120.971,16 1.920,68 136.609,45
3.772.933,92 517.730,36 2.535.983,96 3.080.877,75 16.640,57 1.365.632,79

DESPESES

Cm. Anoia
Argençola
Bellprat
Bruc (El)
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
Llacuna (La)
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Hostalets de Pierola (Els)
Pobla de Claramunt (La)
Prats de Rei (Els)
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt (La)
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí

Despesa de 
personal

Despesa bens 
corrents serveis

Despesa 
financera

Transferències 
corrents

Inversions reals Deute Públic

2.854.426,72 5.037.936,21 61.584,82 1.043.000,83 1.227.960,38 97.610,71
32.682,73 136.087,21 2.038,74 3.946,15 131.346,59 11.472,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628.672,48 984.427,21 24.445,34 39.330,33 491.056,79 117.100,78
402.260,07 896.805,03 8.872,69 71.735,94 381.194,28 106.973,12

1.423.872,90 1.557.136,70 40.385,71 345.257,89 395.072,25 135.646,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.519.126,34 1.589.055,66 116.022,37 223.315,42 605.590,08 364.761,22
208.294,54 376.988,50 6.299,22 41.383,68 425.927,27 15.739,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189.253,35 384.467,41 3.300,60 143.515,90 617.400,60 61.983,10
136.787,01 212.241,41 12.402,07 2.275,47 651.268,75 37.756,60

17.369.053,06 17.097.009,69 1.784.642,94 2.381.742,25 10.071.897,93 6.090.888,56
210.528,85 383.330,91 31.969,77 51.213,66 407.407,00 93.550,97
304.577,76 613.128,91 38.703,38 49.452,38 269.656,12 0,00

2.682.107,76 2.993.554,11 233.445,90 698.622,94 5.989.318,50 670.023,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.058.982,32 1.744.603,96 1.789,54 272.024,55 1.613.003,80 83.004,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.367.185,08 4.186.326,51 163.490,11 548.510,93 6.609.880,40 621.424,25
1.043.317,00 1.868.788,61 14.372,08 268.876,90 3.383.347,24 78.829,14

805.809,58 1.481.767,94 21.517,07 44.715,40 908.884,79 229.636,25
125.849,71 449.534,48 966,47 15.281,62 117.342,96 9.493,62

87.942,40 311.395,18 9.230,79 4.109,58 853.413,76 44.834,31
87.279,47 145.620,29 460,12 21.963,95 153.085,90 460,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417.752,86 487.436,56 11.414,09 25.384,61 591.361,52 36.256,88

75.892,08 157.109,82 773,19 8.544,65 135.401,63 14.619,23
2.991.197,84 2.523.978,78 168.486,09 354.300,33 5.360.074,92 522.481,32

46.629,24 70.236,81 47,69 6.278,45 133.044,37 6.944,79
1.134.793,80 1.190.754,33 64.801,08 174.591,03 751.958,87 244.801,08

318.532,57 460.361,75 20.178,15 30.283,58 81.266,84 95.659,53
57.756,32 114.437,74 163,01 4.867,55 91.773,02 4.776,62

3.092.281,01 4.730.645,26 132.644,18 407.904,17 2.332.283,19 624.482,39

Liquidació dels pressuposts dels ajuntaments de l’Anoia i el Consell Comarcal de l’any 2008. Font: Ministeri d’Economia i Hisenda.

INGRESSOS DESPESES DIFERÈNCIA

Cm. Anoia
Argençola
Bellprat
Bruc (El)
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
Llacuna (La)
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Hostalets de Pierola (Els)
Pobla de Claramunt (La)
Prats de Rei (Els)
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt (La)
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí

11.147.495,46 14.867.670,14 -3.720.174,68
373.494,28 338.729,71 34.764,57

0,00 0,00 0,00
2.197.711,41 2.260.587,59 -62.876,18
1.280.840,10 1.858.968,44 -578.128,34
3.955.711,01 3.983.195,54 -27.484,53

0,00 0,00 0,00
5.888.408,29 4.309.414,22 1.578.994,07
1.068.788,70 1.068.333,17 455,53

0,00 0,00 0,00
1.465.623,20 1.396.620,36 69.002,84
1.292.760,76 1.046.928,46 245.832,30

90.417.354,54 89.770.203,56 647.150,98
1.175.626,23 1.160.246,43 15.379,80
1.197.549,99 0,00 1.197.549,99

12.403.540,32 13.262.500,24 -858.959,92
0,00 0,00 0,00

5.442.691,17 4.771.618,72 671.072,45
0,00 0,00 0,00

15.254.066,02 15.333.561,46 -79.495,44
7.749.463,94 7.845.356,41 -95.892,47
4.111.918,67 4.079.696,31 32.222,36

701.310,58 727.502,39 -26.191,81
1.328.079,23 1.309.157,19 18.922,04

493.046,31 408.409,73 84.636,58
0,00 0,00 0,00

1.452.879,87 1.561.053,72 -108.173,85
769.132,95 391.567,41 377.565,54

8.452.790,45 11.765.889,17 -3.313.098,72
261.748,67 263.133,66 -1.384,99

4.920.361,55 3.496.906,38 1.423.455,17
1.063.211,04 986.104,27 77.106,77

450.517,34 273.611,25 176.906,09
11.741.657,88 11.187.596,02 554.061,86

La liquidació dels pressupostos municipals 
del 2008: onze ajuntaments en vermell

Nota: les dades dels ajuntaments de Bellprat, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Montmaneu, Orpí i Sant Pere Sallavinera no figuren 
perque encara no són en poder del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Ingressos i despeses dels consistoris de l'Anoia

Ple del Consell Comarcal, l’any 2008, quan encara era president el masquefí Xavier Boquete.

encara els seus números. Capellades va 
obtenir un rendiment net d’1,5 milions 
d’euros, o la Llacuna, amb 1,1 milions, o 
la Torre de Claramunt, amb 1,4 milions. 

Qui més ingressa, i qui més gasta
També és interessant veure el volum 
d’ingressos que poden arribar a tenir 
els nostres ajuntaments. Tenint en 
compte que el Consell Comarcal no re-
capta impostos, va aconseguir el 2008 
uns ingressos d’11 milions d’euros, 
però Igualada va arribar a superar els 
90 milions. A destacar també els 11,7 
milions de Vilanova del Camí, els 15 de 
Piera, els 12 de Masquefa o els 8,4 de 
Santa Margarida de Montbui, com els 
més voluminosos de tota la comarca. 
Qui menys va ingressar va ser Santa 
Maria de Miralles, amb 261.748 euros. 
Aquest mateix municipi, amb el de Ve-
ciana, van ser els dos que menys van 
gastar durant l’any 2008. En canvi, els 
més generosos en les despeses van ser  
Igualada, Piera, el Consell Comarcal, 
Masquefa, Santa Margarida de Mont-
bui i Vilanova del Camí, per aquest 
ordre.
Les taules permeten observar també 
els capítols detallats d’ingressos i des-
peses. En aquesta pàgina n’hem fet 
un petit extracte, doncs el Ministeri 
facilita encara molta més informació. 
Podeu veure què ingressa cada ajunta-
ment en impostos directes, indirectes i 
taxes, en vendes de patrimoni públic, i 
per crèdits demanats als bancs. També 
es pot observar les despeses de perso-
nal -en alguns casos altíssimes, com a 
Igualada, amb 17 milions d’euros- i les 
inversions reals de cada municipi.

Cabrera d’Anoia, 
Masquefa i Sant Martí 
de Tous també van 
tancar l’exercici públic 
del 2008 amb més de 
cent mil euros negatius



Quan vaig a l’escola a recollir els nets -  fan P3 - de tant en tant 
sento que els pares pregunten el mestres la seva opinió sobre 
els seus fills/es. I em sorprèn que molt sovint els diguin “és un/a 
líder”. Fins i tot a l’escola bressol. Gran alegria familiar, quasi 
commoció. I corren a escampar-ho a tiets, avis i amics. “Ens ha 
dit la mestra que el nostre fill/a es un/a líder”. Una gran notícia. 
Molt més important que quan els diuen que “juga amb tothom, 
o ajuda als petits, o es veu molt feliç”.
En la seva ment associen líder a la imatge del guanyador, el pri-
mer. El més popular. El guanyador esportiu. Aquell que se’n surt 
de tot ràpid i sense gaires esforços, perquè, s’espavilarà per treu-
re els cursos com sigui i superarà qualsevol dificultat. I de gran? 
Serà un triomfador. Tindrà bona feina, ben pagada, no haurà de 
treballar gaires hores, i potser ens jubilarà a tots. Què bé! Un es-
devenidor afalagador! Quants són els pares que pregunten “de 
quin tipus de líder parla”? Perquè no és el mateix ser el que tot-
hom li riu les gràcies, aquell que a l’escola és també el petit tirà 
que hi ha a casa. O el que els demés prefereixen seguir-li la beta, 
per no tenir que aguantar les seves marranades i estirabots, a 
cops fins i tot violents, com els que fa a pares, avis, i mainaderes. 
Són aquells que més endavant corren tota la setmana darrera un 
euro, sense importar-li com l’arrepleguen, i també a gastar-lo en 

JAUME DESCARREGA 

Líders?
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Ara és el moment de replantejar el model capitalista per tal de cre-
ar sistemes més justos. Es tracta de sistemes que aprofitin allò que 
el capitalisme té de bo ( la competitivitat com a font d’estímul de 
creixement, la millora continua productiva, la llibertat empresa-
rial) i, tanmateix eliminar els aspectes negatius (l’especulació del 
capital, la mala distribució de la renta, etc), és a dir les desigualtats 
abismals.  
El foment de la creació de cooperatives és una línia de treball, on 
s’intenta superar la figura del treball assalariat; s’ha demostrat que 
de cooperatives n’hi han arreu del món i moltes han triomfat, a 
casa nostra tenim bons exemples. Altres línies són donar més in-
centius amb aquelles empreses que siguin respectuoses amb el 
medi, ajudar aquelles que el seu nivell productiu està esgotat i 
l’han de renovar, com també recolzar aquells sectors tradicionals 
que han fet del nostre país un referent mundial. Amb tot, és neces-
sari prèviament intentar recuperar el nivell d’ocupació i desprès 
fer de la nostra indústria pionera a nivell tecnològic, respectuo-
sa amb el medi, amb una major sensibilitat social (compatibilitat 
amb la vida personal i familiar), etc.
D’altra banda, no es pot oblidar un dels sector més importants en 
l’àmbit econòmic, el financer. En aquest sector, un control d’una 
forma més severa hauria de ser la clau, crear la famosa taxa a les 

JOAQUIM ROCA MARTÍ  ·   Secretari d’Economia de les JSC-Igualada

Economia social

el cap de setmana sens pensar-s’ho. Potser arribi a ser membre 
d’una colla d’incívics com els  que malauradament tan fastigue-
gen quan es troben a les carreteres i llocs públics. Aquells que 
poden saltar-se les regles de la convivència perquè creuen que 
poden fer el que volen. Mimats pels que han vist com creixien 
sens fer res per educar-los, i que els han estat rient les gràcies per 
ser tan simpàtics i eixerits. Aquells que a casa diuen el canal de la 
tele que s’ha de mirar, quan s’ha de canviar, l’hora de menjar, la 
que poden arribar o fins i tot el que han de fer els altres. Aquells 
que sempre volen ser el centre de l’univers en el que es mouen 
i on demostren el seu geni. Aquells que estan convençuts que 
la societat està de sort per tenir gent com ells. Però a vegades 
no ho és.
La dissort arriba quan poden ser, o voler ser-ho, líders polítics o 
religiosos, creadors d’opinió, porten activitats on hi han moltes 
persones, es lliguen a afers poc clars, i s’encarreguen de  mul-
tinacionals, bancs... Com que són tan espavilats i acostumats a 
sortir-se amb la seva, fan ús, o mal ús, dels mitjans al seu abast. 
Només pensen en triomfar a qualsevol preu. Si cal esclavitzen i 
acomiaden personal en lloc d’intentar millorar la forma de pro-
duir/vendre. Busquen el poder per servir-se’n i no per servir. No 
vull ni pensar quin horrorós horòscop devia haver-hi el dia que 

varen néixer “líders” com Hitler o Stalin, i que és el que veien en 
ells els seus pares i mestres.
No tot el que ens dóna satisfacció en un moment determinat és 
sinònim de felicitat. Cal “donar la volta “ a les coses. Observar-les 
i meditar-les des de tots els angles. I mai,  mai, donar res per 
entès. Sobre tot si, obnubilats pel plaer del moment, no ens do-
nem compte del que passa i on es va. Allò que els japonesos en 
diuen “espantar l’ombra”, i en català “l’arbre no ens deixa veure 
el bosc”. Perquè és bo que ens regalin les orelles i ens afalaguin 
les paraules dolces que a tots agrada sentir. Però cal pensar, i 
tornar a fer-ho una i altra vegada. Tots som especials en alguna 
cosa. Però ser líder és una cosa diferent. S’hauria de ser molt cu-
rós amb les paraules, massa sovint sobreenteses. La paraula líder 
hauria de reservar-se a la persona que pren la càrrega d’ajudar 
els més necessitats, lluitar pels altres, escampar l’alegria al seu 
voltant, encoratjar els que l’envolten a superar-se traient el mi-
llor de cadascú d’ells.  Aquell que acaba sent escollit i adoptat 
com a far i port pels menys afortunats. Perquè líder és aquell que 
va al davant. El dirigent. El cap. I per això si volem un cos sà, s’ha 
de començar perquè aquest ho sigui. 

transaccions financeres (TTF) i que aquesta reverteixi a la societat. 
Nosaltres tenim el poder de crear  un capitalisme més just, per què 
som els que decidim qui gestiona els nostres diners. A cada entitat 
podeu consultar si realitzen obra social, inversions ètiques, és a dir 
un conjunt d’inversions que garanteixin un món millor per demà, 
la solidaritat intergeneracional aplicada. Les entitats de finances 
ètiques no només avaluen els riscos financers de les seves opera-
cions d’inversió sinó també els seus riscos socials. En l’actualitat 
ja existeixen entitats que inverteixen en energies renovables, en 
biotecnologia, tecnologies de la informació, ...
Nosaltres tenim el poder de decidir on realitzem les nostres com-
pres d’acord amb uns determinats valor. De fet es tracta de ser 
conscient que els nostres actes de consum decideixen quines em-
preses fracassen i quines triomfen. “Consumir es votar”. Les possi-
bilitats tècniques d’aquest consum responsable són: les etiquetes 
socials, les cooperatives de consum i escoltar les ONG que analit-
zen la responsabilitat social de certes empreses.
El socialisme aposta per un canvi i aposta per un capitalisme soci-
al, donar el poder a qui realment té el poder, el poble. I la lluita per 
aconseguir-ho és diària.
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 7/08/2010

12-15-26-2739-41
Complementari: 14
Reintegrament: 9

· Dimecres 11/08/2010
12-26-30-35-37-44
Complementari: 18
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 5               965
· Divendres 6        068
· Dissabte 7    430
· Diumenge 8         039
· Dilluns 9              692
· Dimarts 10    160
· Dimecres 11    742

ONCE
· Dijous 5               23128
· Divendres 6        16436
· Dissabte 7    84643
· Diumenge 8         00417
· Dilluns 9              50022
· Dimarts 10    34009
· Dimecres 11    96556

· Dijous 5   16-24-27-41-48-49   C: 31  R: 1
· Dissabte 7   10-13-15-20-28-30  C: 35   R: 1

· Diumenge 8   22-24-25-29-34. Clau: 3

· Divendres 6   13-25-28-29-42

Loteries

Dia 13: BAUSILI/ Born, 23
Dia 14: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 15: BAUSILI/ Born, 23
Dia 16: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 17: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 18: BAUSILI/ Born, 23
Dia 19: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

AGOST
13: Poncià; Cassià; Concòrdia; Aurora.
14: Maximilià; Eusebi; Anastàsia.
15: Maria; Tarsici.  
16: Esteve; Roc; Serena.
17: Jacint; Beatriu.
18: Agapit; Helena; Patrici.
19: Joan; Lluís.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

Santoral

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

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

Obrim al migdia!

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

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

Enmig de la calma -relativa i segons el barri- d’agost, miro nous moviments de 
gent:
Des de casa veig el tràfec de la Ronda Sud, molt escàs encara sobretot en camions, 
tot esperant la represa de l’activitat.
Veig també, a primera hora de la tarda, el pas dels caminants que fan el Camí de 
Sant Jaume.  En la poca estona d’atravesar l’Avinguda de Montserrat per La Creu 
de les Botifarres, al costat del pas a nivell, n’he trobat cada dia d’aquesta setmana. 
Els d’ahir, dimecres, eren dos homes ja força grans que anaven visiblement cansats 
potser per la forta calor del migdia. Aquesta primera etapa de Montserrat a Iguala-
da o Jorba es pràcticament de baixada, però cal també esta preparat.
Ja de nit i amb la petita fresca, trobo els qui van a la Mesquita a celebrar, suposo, el 
Ramadà. Surten en grup , parlant i rient però sense fer soroll.
El soroll ve més tard, entrada la nit, quan per les finetres obertes entren els motors 
de motos i cotxes que fan ximpleries pels carrers del Rec.

Agost

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules

Avui odio la televisió
•• JOAN PINYOL (CAPELLADES)

Altres vegades he deixat anar que la 
televisió resulta molt educativa perquè 
t’ensenya que no l’has d’engegar. I tam-
bé he comentat amb més d’una persona 
que és una llàstima que a les poques ve-
gades en què els membres d’una família 
coincideixen al voltant d’una taula per 
dinar o sopar, sigui un convidat electrò-
nic el que els robi l’atenció i la paraula. 
Però avui encara tinc un motiu més. 
He sortit a la terrassa de casa, he mirat 
les cases de la muntanyeta del davant 
i al 90 % de les llars s’intuïa una televi-
sió encesa i uns quants sofàs plens de 
persones rebent el mateix discurs mo-
nopolitzador, centralista i unitari, d’una 
TV3 que no mira gaire més enllà del que 
passa a la gran Barcelona o d’unes cade-
nes televisives espanyoles que no hi ha 
manera que entenguin la nostra singu-
laritat nacional. 
He observat les cases i m’ha entristit 
pensar que totes les persones atrapades 
a la teranyina de les cadenes de televisió, 

s’estaven perdent la meravellosa fresca 
del carrer d’una estel·lada nit d’agost. La 
“tele” ens fa grans, sí... grans éssers indi-
vidualistes amb molt temps per perdre i 
ben poc per compartir. 

El nucli antic de Montbui, 
més proper a la platja
•• GLÒRIA NASARRE (MONTBUI)

En passar per la nova ronda sud, els ve-
ïns de Santa Margarida de Montbui ens 
adonem que ens hem apropat una mica 
més a la capitat i també a  les platges La 
nova carretera ens porta, comodamen, 
en cinc minuts a la sortida d’Igualada, 
recorregut que abans ens costava mes 
de vint minuts de fer. També es pot ob-
servar com van adelantant  les obres del 
tram final de la carretera de Vilafranca, 
cosa que encara ens beneficiarà més.
És ara doncs potser el moment d’orga-
nitzar el turisme al nostre municipi d’una 
manera seriosa i profitosa aprofitant les 
bones comunicacions.

D E  L ’ A N O I A
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Us faig a mans l’article publicat a El Temps al juliol del 
2009 sobre el llançament de les dues bombes atòmi-
ques.
El 6 d’agost de 1945 els Estats Units llancen una bomba 
atòmica sobre Hiroshima. Actualment és una decisió 
difícil d’entendre. Un reguitzell de preguntes es preci-
piten a les nostres ments. Com és possible prendre una 
decisió d’aquesta mena? És que potser no sabien les 
conseqüències que tindria? O és que no eren consci-
ents dels efectes de la radioactivitat a llarg termini?
Totes aquestes preguntes, però, són desproveïdes de 
gairebé qualsevol mena de sentit amb el llançament 
d’una segona bomba a Nagasaki, el 9 d’agost de 1945, 
tres dies després de la d’Hiroshima. De fet, en el mo-
ment de prendre la decisió d’aquest segon bombar-
deig atòmic sobre una ciutat indefensa, ja no hi ha cap 
dubte sobre les terrorífiques conseqüències per a la 
població. I, així i tot, la bomba esclata.
No han mancat mai arguments per intentar justificar-
ho. Els nord-americans ja havien assumit enormes sa-
crificis durant aquella guerra. És possible que les dues 
explosions atòmiques causessin menys víctimes que 
les que hauria produït un desembarcament convencio-
nal a les platges japoneses. Les bombes convencionals 
sobre ciutats europees (com ara Dresde) havien provo-
cat més morts. La prolongació de la guerra hauria servit 

ORIOL JUNQUERAS ·   Eurodiputat per ERC

Alguns perquès per a l’horror
perquè els soviètics guanyessin ulteriors posicions a 
la península de Corea i, fins i tot, al nord del Japó.
Tot plegat ha estat discutit durant dècades i, evident-
ment, aquest article no pretén resoldre la qüestió. Ans 
al contrari. En realitat hi ha una altra perspectiva força 
inquietant que poc sovint es té en compte. Com és 
que el Japó no es va rendir després de l’impacte de 
la primera bomba atòmica? Com és que tres dies des-
prés de la primera explosió encara no havia capitulat? 
Encara més. Com és possible que, fins i tot després de 
la destrucció de Nagasaki, encara trigués uns quants 
dies a claudicar definitivament?
Potser aquestes preguntes tenen dues respostes 
possibles. La primera, l’obcecació del règim imperial 
japonès en la lluita i l’esperit de sacrifici sobrehumà 
que caracteritzava els seus oficials, militars i funcio-
naris civils. La segona, la incapacitat de comprendre 
la magnitud de la tragèdia. Perquè, durant moltes i 
moltes hores, les notícies que arribaven dels voltants 
d’Hiroshima devien resultar francament inversem-
blants, alhora que cap telèfon de la ciutat no responia 
als milers de trucades que es feien des de Tòquio. Sen-
zillament, perquè tant els aparells com aquells que els 
haurien pogut respondre havien deixat d’existir. Esta-
ven, literalment, desintegrats.



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

L’actualitat es una mica com una moda efimera que va per onades.  
Els periodistes i sobretot els opinadors sabem que en cada moment 
hi ha uns items que fan que les nostres columnes tinguin mes facili-
tatde penetració. Unes epoques es la corrupció, unes altres el terro-
isme, altres moments la preocupació per l’atur o els inmigrants.
Normalment evito aquests items perque estan relacionats amb la 
situació general del pais i no necessàriament amb l’actualitat ano-
ienca que es l’ambit que mes conec.
Hi ha uns items peró que son invariables en tots els moments. Cri-
tiques a la premsa -periodistes, opinadors, paparatzis, televisió, ra-
dio.... - i els polítics. En quant fas una critica a politics i/o periodistes,  
et plouen els comentaris favorables. Em permetreu que parli de po-
litics perque el ram de la premsa ja està prou baquetejat.
Al llarg dels anys de professió he tingut ocasió de coneixer molts 
politics i periodistes i la meva opinió no difereix gaire del sentiment 
general. I encara menys quan escolto els mateixos politics de sem-
pre, adaptant-se al moment i sense aportar idees noves. No se si 
tenim classe politica o patim classe politica. El cas es que avui pocs 
discursos resisteixen el pas per l’hemeroteca on es veu el que el 
politic que avui diu blanc, fa un any deia vermell i si mirem en fa dos 
quan era a l’oposició el que deia, ens pot fer pensar en la conversió 
de Sant Pau camí de Damasc. Segurament que per aixó els politics 
en general s’emporten tantes bufetades des de la premsa estant.
Hi ha un sector de politics que a mi m’agrada molt i en tinc un altis-
sim concepte. Son els alcaldes de poble. De tots colors, pero especi-
alment dels que representen opcions politiques de la terra.
Els alcaldes de poble son persones entranyables, esforçades, sem-
pre a l’abast dels conciutadans. Són els que posen i treuen cadires 

  Els meus alcaldes

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Per a la majoria d’alcaldes de poblets petits 
la única carrera política que volen fer es la 
millora constant del seu poble i obtenint els 
fons necessaris de qualsevol institució.

Els psicòlegs diuen que s’arriba a la maduresa emocional quan s’ac-
cepta la realitat de les situacions, persones i coses tal com són, i no 
com voldríem que fossin. Però aquest plantejament té un punt feble: 
Quina realitat? Alguns diuen la que és acceptada per la majoria., altres 
la que neix de la veritat, sigui revelada o acceptada com axioma. Però 
sols són aproximacions filosòfiques que venen a dir que hi ha coses 
universals que no poden ser reduïdes a conceptes intel·lectuals i a 
les paraules que els expressen. Perquè hi ha moltes realitats i acaben 
per ser una percepció personal condicionada per l’entorn i la nostra 
manera d’ésser. Avui, més que mai, condicionades per un medi inte-
ressat que suggereix les veritats emocions i sensacions que li convé. 
No cal anar molt lluny en la història per descobrir realitats que no ho 
eren. La terra era plana, o el centre de l’univers... i també en temps 
moderns com les armes de destrucció massiva d’Irak o la inexistència 
de la crisi econòmica actual... 
Per això no és d’estranyar que molts dels valors que fins ara servi-
en com a referent a l’hora de formar-se una opinió hi hagi qui els 
consideri desfasats. L’home i la seva circumstància que deia Ortega 
i Gasset. La pressió materialista del consumisme en la que es viu, 
que bombardeja permanentment amb nous objectes del desig, amb 
noves formes que proposen la compra impulsiva i no la reflexiva, 
l’individualisme i no el compromís, la novetat i no la permanència, 
la competitivitat i no la cooperació. Guanyar, una paraula màgica, i 
servir, aquella gregària de la que tothom fuig. Idees i conceptes que 
es sembren a l’espera de que fructifiquin i assegurin el gregarisme 
social.
Fins fa poc la família era el puntal de la societat. Avui moltes parelles 
no poden resistir juntes gaire temps. Curiosament es constata que 
moltes parelles de fet, que s’havien mantingut durant anys, es tren-
quen en pocs mesos quan es formalitzen. I és que ambdós aprecien 
les qualitats mútues, però no admeten els defectes quan desapareix 
la virtualitat de la il·lusió. No buscaven a la persona amb la que com-
partir un projecte i la vida, sinó una persona idealitzada que s’adap-
tés i els encaixés. Pocs es pregunten per les necessitats de l’altra. I 

PERE ESCOLA

Maduresa
si les saben, no sempre les volen satisfer. Tot es mira des del propi 
jo. S’espera rebre, però no donar-se. I sols es paga per alguna cosa 
que els hi han fet. Pur mercantilisme de conveniència. Així, sovint les 
relacions sexuals no són la conseqüència d’una estima, sinó una con-
questa. Un fruir mecànic i oportunista per gaudir del moment. Com 
el beure, menjar i drogar-se, en una societat que no vol límits perquè 
tot és a l’abast i tot és possible.

Les estadístiques no fan més que demostrar-ho. El nombre de sepa-
racions i divorcis no para de créixer. I si rellenteix és a causa de la crisi, 
que porta a destinar els diners a altres necessitats. L’edat en la que 
s’inicia la vida sexual no para de baixar, però l’edat en la que es tenen 
fills no para de retardar-se. Les discoteques no poden començar si no 
és passada la mitja nit, perquè si no hi ha “ambient”. I sols s’hi troba 

música estrident, foscor, llums sincopades que no afavoreixen la co-
municació amb els altres, sinó l’expressió de la pròpia individualitat, i 
les sensacions euforitzants d’evasió.
I en aquest entorn hi ha qui es queixa de sense adonar-se que és una 
situació que hem creat entre tots. Voldríem que trobar uns súper 
herois de còmic que resolguin els problemes. Potser per això alguns 
partits polítics comencen a explotar aquesta imatge i la del líder que 
ha de guiar-nos en mig de les tenebres. Hom vol que els demés facin 
el que no estan disposats a fer. Volen salvadors del seu patrimoni cul-
tural, i fidels guardians del actual sistema de vida. El que comporta 
molts drets i poques obligacions. Molt egoisme que critiquem però 
en el que vivim, i del que només se’n surt pensant una mica en els 
demés. Perquè al final no es tracta de gaire més que en això. Aquesta 
és la realitat i la maduresa. 

No buscàven a la persona amb qui compartir un 
projecte i la vida, sinó una persona idealitzada 
que s’adaptés i els encaixés. Pocs es pregunten 
per les necessitats de l’altre.

a les festes populars. Son els que quan hi ha nevada volten pels 
carrers des de la primera volva. Sopn en definitiva els que pensen 
tot el dia en el seu poble i no tenen cap interés en serni diputats, ni 
directors generals,  ni consellers, ni volen carrera politica. Poden ser 
mes o menys llestos, mes o menys intel·ligents, amb millor o pitjor 
oratòria i mes o menys simpàtics... pero no tenen al cap altra cosa 
que el benestar dels seus conciutadans.
Son els alcaldes -i en podria donar una colla de noms- que no dub-
ten en enfrontar-se al conseller, al president o al secretari gene-
ral del seu partit, per a defensar el conjunt del municipi. I aixó ho 
poden fer perque no son esclaus d’apetències politiques que tant 
sovint veiem en altres càrrecs d’elecció, els quals amb l’esperança 
d’una futura designació “digital” posen per davant dels interessos 
del poble, la seva pròpia ambició.
Per a la majoría d’alcaldes de poblets petits -i algun de població 
mes gran- la unica carrera politica que volen fer es la millora cons-
tant del seu poble, i obtenint fons de qualsevol adminsitració amb 
independencia del color politic que la gestioni. No endebades es el 
poble on varen neixer i on volen continuar vivint, en contacte cons-
tants amb els seus veins. Qui nomès te una bandera sap sempre on 
vol anar. Pero quan la teva bandera no es la del secretari general, 
no rens lloc a la menjadora... com sabem molt bé els que ens dedi-
quem a la politica, exercint-la o comentant-la.
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Les zones blaves estan 
pensades per donar 
rotació a les places 
d’aparcament en àrees 
de moviment ciutadà i 
comercial a les ciutats 
grans i mitjanes

Escassa utilització de les zones blaves 
durant el mes d’agost a Igualada
Nomès alguns moments al centre de la ciutat l'ocupació és alta • La resta de zones blaves presenten 
la major part del dia un aspecte desèrtic

JAUME SINGLA / LA VEU
Si les afirmacions de Jordi Riba, se-
gons tinent d’alcalde de l’ajuntament 
d’Igualada, són certes, no hi ha cap 
dubte que l’agost de l’any vinent, 
l’ajuntament es podria replantejar 
donar “vacances” als parquímetres 
d’Igualada.
Aquestes dues primeres setmanes 
d’agost, tot i que no hem pogut ac-
cedir a dades ofcials, es visualitza una 
escassa utilització de les àrees blaves 
d’aparcament rotatiu. Si com declara-
va la setmana passada Jordi Riba “la 
utilitat de les àrees blaves es demostra 
per la seva utilització. Si es situa entre 
el 50 i el 80 per cent vol dir que és una 
àrea blava útil”.
Tot i no tenir dades oficials, sembla 
molt clar a tenor de l’utilització que te-
nen la major part de l’horari comercial 
algunes de les àrees blaves d’Igualada, 
no hi ha dubte que caldria replantejar-
s’ho de cara a altres estius.

Vancances de les zones blaves
La majoria d’ajuntaments utilitzen les 
àrees o zones blaves per a donar rota-
ció a les escasses places d’aparcament 
que acostumen a donar-se al centre de 
les ciutats o més ben dit, al llocs on hi 
ha activitat comercial, lúdica o de ser-
veis. També en els barris densament 
habitats i amb poques places de par-

Plaça d’Espanya, dimarts. Ni un sol cotxe “on toca”.

quing coberts, públics o privats.
És cert, com declarava la setmana pas-
sada Jordi Riba “que l’àrea blava es an-
tipàtica, pero és la millor forma de do-
nar rotació a les places d’aparcament”.
I posava com a exemple que és el sis-
tema utilitzat per la totalitat de ciutats 
i poblacions que tenen necessitat de 
donar rotació als cotxes aparcats.
En arribar a l’agost amb moltes boti-
gues i serveis tancats per vacances, 
quan molts dels ciutadans han sor-
tit de les ciutats també per anar als 
llocs tradicionals d’estiueig, la majoria 
d’ajuntaments no turístics opten per 
donar vacances també als parquíme-
tres.
Aquest dies això ho està fent l’ajunta-
ment de Barcelona, que es distingeix 
precísament per la seva voracitat fis-
cal, que ha tancat els parquímetres en 
un seguit d’àrees blaves de la ciutat.
Els conductors ara poden trobar pla-
ces d’aparcament sense pagar i entre-
tenir-se més estones disfrutant de la 
ciutat.

Pel setembre debat de zones blaves
Aquest estiu el debat de les zones bla-
ves d’Igualada ha estat d’actualitat per 
la proposta del grup municipal de CiU 
de demanar un ple extraordinari du-
rant el mes de setembre per a procedir 
a l’eliminació de les zones blaves de 

l’Hospital.
Això va provocar la resposta de Jordi 
Riba en el sentit de la utilitat de les 
zones blaves per a donar rotació a les 
places d’aparcament “als llocs on es 
necessària la rotació”.
Preguntat per la possibilitat que tam-
bé l’ajuntament d’Igualada pogués 
donar “vacances” a alguns trams de les 
zones blaves, Jordi Riba es va remetre 
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Sucessos
Connexions a Barcelona per la 
troballa d'un cadàver a Òdena

Festes Majors
Cap de setmana ple de festes a 
bona part de la comarca

Successos
Cau una banda que havia 
robat als Hostalets de Pierola
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a la necessitat d’analitzar les dades 
d’utilització “perque encara no fa dos 
anys que les gestiona l’empresa muni-
cipal SIMA”.
Com que l’estudi evidentment no està 
fet, pensem que alguna de les fotogra-
fies que acompanyen aquest escrit po-
drien ajudar a l’estudi de la utilització 
de les àrees blaves al centre d’Igualada 
la primera i segona setmanes d’agost.

El famós “afany recaptatori”
Tant els ajuntaments com determints 
sectors de l’administració pública im-
plicats en el trànsit, parlen sempre 
que el cost econòmic per al ciutadà, 
tant si és per multes, zones blaves o 
limitacions diverses, sempre esgrimei-
xen l’argument que la mesura no es fa 
“per afany recaptatori” però el funci-
onament general de la mesura indica 
que a la que poden pugen l’import a 
recaptar.
Fer unes exempcions per vacances 
tres o quatre setmanes per l’agost, se-
ria una bona demostració que les zo-
nes blaves no tenen únicament “afany 
recaptatori”. A més que amb els pocs 
cotxes que hi ha tal vegada surti mes 
car el control que el que es recapta. 

Carrer Sebastià Artès, dimarts. Un cotxe i un altre en zona de minusvàlids. L’inici del carrer Santa Caterina és l’unic espai que a tota hora està ple de cotxes. Foto dijous al migdia



La Policia troba connexions a Barcelona darrere del cadàver 
d’un home rus trobat el juny al costat de l’A-2 a Òdena
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

Els lectors recordaran que el mes de juny 
es va trobar, al costat de l’autovia A-2 en 
el terme municipal d’Òdena, el cadàver 
d’una persona. Si bé ja es coneixia que 
no es tractava de ningú de l’Anoia, el 
cert és que el secretisme va envoltar 
l’investigació dels Mossos d’Esquadra 
en els dies següents a aquest succès, en 
ordenar-se el secret de sumari, habitual 
en aquests casos.
No ha estat fins ara que s’ha sabut que, 
darrere d’aquell cadàver, hi ha tota una 
història rocambolesca. De moment, 
sabem que aquella persona sense vida 
trobada a prop d’un bosc a Òdena era 
Andrei Sxerbakov, de 44 anys i nascut a 
San Petersburg, a Rússia. Com i de quina 
manera hi va anar a parar, a Òdena, és 

El cadàver va ser trobat en un indret de difícil accés. Foto: Jaume Singla.

encara un misteri. El que sí que sembla 
cert és que l’home ja va arribar-hi mort, i 
que, possiblement, va ser assassinat a la 
seva pròpia casa, en un pis del prestigi-
ós barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barce-
lona. I aquí és on la història comença a 
enrocar-se. I de quina manera.

Una filla de la víctima, detinguda
Les investigacions de la policia catalana 
van arribar, en conèixer la identitat de la 
víctima després de trobar el cadàver el 
passat 4 de juny, als seus familiars més 
propers. I així va  ser quan es va detenir 
una de les seves filles, Ekaterina, de no-
més 16 anys d’edat.
La raó era ben senzilla: la mare i la ger-
manastra d’Ekaterina van marxar pre-
cipitadament cap a Rússia el dia abans 
que es trobés el cadàver, i la noia va 
quedar-se sola al pis on vivia la família, 
al carrer Buïgas de Barcelona. Allí la van 
trobar els Mossos d’Esquadra, i en veure 
que l’assumpte pintava molt malament,  
la jutgessa d’Igualada que instrueix el 
cas va ordenar el secret de sumari.

Un cas de violència de gènere?
La policia ha sospitat sempre que l’as-
sassinat es va dur a terme per part d’al-
gú molt proper, probablement de la 
família. El cadàver va ser trobat vestit 
només amb un banyador, embolcallat 
amb un cobrellit i després embolicat 
amb diverses bosses de plàstic i precin-
tat amb cinta d’embalatge. També esta-
va lligat de mans i peus amb cordes, i 
una de les voltes de la corda passava per 
darrere del coll del cadàver, que tenia 
dues ferides obertes al crani, fetes amb 
un objecte similar a una destral. Un es-
cenari realment macabre. 
Per la direcció de les ferides, i pel fet que 
l’home només portava un banyador, la 
policia creu que va ser assassinat a casa 
seva, i possiblement al llit. També creu 
que podria tractar-se d’un estrany cas 
de violència de gènere. Resulta que la 
víctima va ser denunciada l’any 2003 per 
la seva dona i les dues filles per violència 

domèstica, a qui van acusar de ser un al-
cohòlic molt violent. Detinguda la noia 
de 16 anys d’edat, el Fiscal de Menors 
se’n va fer càrrec i va ordenar el seu in-
ternament en un centre  juvenil, retirant-
li el passaport de manera que no pugui 
sortir del país, i en llibertat vigilada. 
Les agències citaven aquesta setmana 
fonts policials per a extreure el contin-
gut de converses entre la menor i la seva 
mare per telèfon, que prèviament havia 
estat punxat per ordre judicial en iniciar-
se les investigacions.   En resum, la mare 
li diu en aquestes converses que “digui 
que no sap res, que és una menor i no 
poden parlar amb ella sense advocat, 
que plori molt i digui que es troba mala-
ment”, a més de preguntar-li si els agents 
han trobat sang a les habitacions. 
En una altra trucada, la nena plora i la 
mare li diu que ha de ser forta i que aviat 
se l’endurà a Rússia. L’investigació tam-
bé revela dades certament difícils d’en-
tendre amb una menor de protagonista: 
pintant, per ordre telefònica de la mare, 
les parets de l’habitació del pare tacades 
de sang, després de llençar els mobles a 
un abocador.
Les investigacions policials continuen, 
per bé que l’única sospitosa és una me-
nor d’edat i existeixen indicis clars que 
apuntarien als seus familiars directes 
que van escampar la boira cap a Rússia.  
Ningú no entén, però, per què no va 
marxar la noia, o per què la seva famí-
lia la va abandonar a la seva sort, ni per 
què el cadàver va anar a parar a Òdena, 
en un indret de difícil accés, i per què va 
aparèixer amb tanta violència.
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El cadàver trobat al cos-
tat de l’A-2, en un bosc 
d’Òdena, era d’un home 
rus de 44 anys d’edat, i 
la policia ha detingut a 
la seva filla de 16 anys. 
La mare i una altra filla, 
van fugir a Rússia

La Policia sospita que 
va ser un cas domèstic, 
però estranya l’extrema 
violència amb la que 
es va trobar la víctima, 
embolicat amb cinta 
d’embalar, amb ferides 
de destral al crani, i 
lligat de peus i mans

En aquest immoble de Barcelona vivia la família. Foto: Europa Press.
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Capellades comença avui la seva Festa Major amb 
molt protagonisme de les entitats capelladines

Les voltes Casa Bas
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Entre les novetats que presenta la Festa 
Major de Capellades que comença avui, 
hi ha el debat tertúlia Històries viscudes 
que comptarà amb la participació  dels 
“capelladins de sempre”: Joan Aloy, 
cafeter; Flora Català, Botiguera; Jaume 
Curcó, Mestre; Ferran Galofré, Sabater; 
Pilarin Godó, Mestressa; Joan Roset, 
Electrònic; Antoni Rovira, Mecànic; 
Jaume Saumell, Cuiner i Josep Soteras, 
Manyà.
El debat tertúlia serà moderat per Pep 
Lopez i Alert i es celebra avui divendres 
a les 7 de la tarda a la Sala Mirador del 
Museu Molí Paperer.
És una excel.lent oportunitat de donar 
un cop d’ull a les activitats antigues de 
la Vila de Capellades, i per extensió, del 
pobles de Catalunya.
Val a dir que els ponents són persones 
que han excelit en la seva tasca i han 
obtingut el reconeixement primer dels 
capelladins i en alguns casos del con-
junt de Catalunya i fins hi tot mes enllà. 
Avui per tant a més de passar una es-
tona agradable escoltant els protago-
nistes de la història del treball a Cape-
llades, també tenim ocasió de conèixer 
la forma de vida de fa unes dècades i 
albirar tal vegada, algun ensenyament 
de cara al futur.

Elisenda Castells a les 
Voltes Casa Bas
D’altra banda diumenge a 2/4 d’una 
del migdia s’inaugura a la sala d’exposi-
cions de Les Voltes Casa Bas l’exposició 
Instants, una mostra de pintures de la 
capelladina Elisenda Castells, que es 

una artista jove amb una gran projec-
ció i progressió.
A partir de diumenge tindrem ocasió 
de conèixer més a fons el conjunt de 
la seva obra, que no para de créixer i 
evolucionar.
Aquesta artista capelladina està en 
possessió dels més destacats premis 
artístics i està cridada a obtenir molts 
èxits atenent a l’alta qualitat del seu 
treball i la força expressiva de les seves 
pintures.

Extens currículum
Elisenda Castells Gómez, és llicenciada 
en Belles Arts, especialitat pintura.

A títol personal ha exposat dues vega-
des a Les Voltes Casa Bas (2000 i 2006) 
a La Pobla de Claramunt (2004) i a Cam-
brils (2007), 
Col•lectivament ha participat a la Facul-
tat de Belles Arts, Edifici Annex Parxís 
(UB) i a la Mostra d’Art de Dones “FEM 
ART’ 2006”, Barcelona.
Ha estat seleccionada
1998- Premi pel cartell de la Festa Major 
de Capellades.
2003- Finalista al Concurs de Pintura 
Gaspar Camps d’Igualada.
2006- Seleccionada a la III Biennal Inter-
nacional de Gravat,CONTRATALLA.
- Seleccionada a la 17ª edició dels Pre-

mis Calassanç de la Ciutat de Terrassa.
- Seleccionada en el 26è Premi de Pin-
tura “Vila de Cambrils”
- Seleccionada en el 4t Premi de Pintura 
“Menarini”, Badalona.
2007-1r Premi de Dibuix en el XVIIè Pre-
mi de Dibuix, Joan Vilanova, Manresa.
- Seleccionada a la I Biennal de Pintura 
d’Altafulla.
- Seleccionada en el LXV Premi Cente-
lles de pintura.
2008-1r Premi de Pintura, “Calassanç”, 
Ciutat de Terrassa.
2009-Seleccionada en el III Premi de 

Pintura Torres-García. Mataró
-Seleccionada en el 11º Premi de Pintu-
ra Ricard Camí. Terrassa.
-Seleccionada en el LXVII Premi Cente-
lles de Pintura.
2010-Seleccionada en el XLVIII concurs 
internacional de Dibuix Ynglada-Gui-
llot, Barcelona.
Des del 1999 compagina la pràctica 
artística amb la docència com a pro-
fessora de Dibuix i d’Educació Visual i 
Plàstica
Instants es podrà visitar en els horaris 
habituals de Les Voltes Casa Bas.

Ensurt de Elisenda Castells

El ja tradicional Campionat d’Escacs de 
partides rápides de la Llacuna es va dur 
a terme aquest passat dissabte dia 7. 
El torneig, organitzat pel Club d’escacs 
Ateneu Igualadí i amb el suport del 
Ajuntament de La Llacuna ha comptat 
amb la participació de al voltant de una 
trentena de jugadors de tota la comar-
ca.
El campionat s’ha desenvolupat durant  
la tarde de dissabte i ha contat com es-
cenari les voltes de la plaça Major del 
poble, lloc que el fa especial i unic a tota 
la comarca de l’Anoia.

Els primers classificats per categoria 
són: 
Locals:1er  Ferran Torra Cullell, 2on Jordi 
Albet Serra, 3er  Arturo Puig.
General: 1er Jordi Rodriguez, 2on Felipe 
Vera, 3er Joan Villella,
Infantils:  Sots 14 Nel Pla, sots 12 Marçal  
Torrellardona, sots 10 Laia Pla.

Campionat d’escacs de La Llacuna

C. Major, 37 

Tel. 93 801 04 58

CAPELLADES

Forn
Sabater

C. Major, 37C. Major, 37C. Major, 37C. Major, 37

SabaterSabater
Fleca 

tradicional
Artesans des de 1897

Grup de participants al campionat d’escacs de la Llacuna. Una de les partides infantils del torneig.

A la cloenda  la Regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de La Llacuna, Santas De 
Blas Redondo, valorava positivament 
la pràctica dels escacs al costat d’altres 
esports com alternativa per als nens a 
l’hora de apofitar el temps lliure.
També es va comprometre des de la re-
gidoria a seguir donant suport a iniciati-
ves que fomentin le pràctica de l’esport 

base.
A l’acabar el torneig, l’Ajuntament va 
oferir un pa amb tomàquet amb embo-
tits tipics del poble per a tots els parti-
cipants .
Els trofeus seran lliurats durant el sopar 
de fi d’estiu que es celebrará l’últim dis-
sabte d’agost. 

C. del Pilar,12 • 08786 Capellades • Tel. 93 801 10 32 Fax: 93 801 32 53
Rbla. Sant Ferran, 45 • 08700 Igualada • Tel. 93 801 72 20 Fax: 93 801 72 21
Av. Roma, 157, àtic• 08011 Barcelona • Tel. 93 451 84 60 Fax: 93 451 48 38

www.gcarles.es      •       gcarles@gcarles.es



Anna Maria Sánchez: “La Festa Major d’aquest any 
és millor que la de l’any passat”

Anna Maria Sanchez, alcaldessa de Capellades
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Avui mateix Capellades inicia la seva 
Festa Major que es perllongarà fins di-
lluns vinent quan l’Orquestra Amoga 
per un cantó i la festa Jove per l’altre, 
encetin el darrer dels actes de la dar-
rera Festa Major del present mandat 
municipal.
Un bon moment per parlar amb l’al-
caldessa de Capellades, Anna Maria 
Sanchez que, per uns dies potser, dei-
xarà d’estar encaparrada amb els nú-
meros.

Com veu aquesta Festa Major?
Molt millor que l’any passat. A nivell 
pressupostari hem baixat però amb la 
gran tasca i organització de la comissió 
puc dir que hem preparat un bona Fes-
ta Major. Hem fet un pressupost com 
toca als temps que vivim, de gran con-
tenció i fent actes de molta categoria i 
en un dia menys. També hem unificat 
els espais festius que ens permet tam-
bé reduir costos de sonorització.
És la feina d’un equip que ha dissenyat 
una festa per a tothom on hi pugui dis-
frutar perque hi ha actes per a tothom.
Els diners han estat la gran problemàtica 
del seu mandat?
No se si la problemàtica, però sí el ne-
guit. Vam conèixer al poc temps d’en-
trar la magnitud del problema econò-
mic de l’ajuntament. Vam apostar per 
una interventora que la veritat està po-
sant els números bastant al seu lloc. I el 
que ens diu no són bones notícies, però 
és responsabilitat de l’equip de govern 
de posar les coses al seu lloc. És evident 
que no ens agrada, que preferiríem 
disposar de més diners per a fer actes 
i obres que agradessin tothom, però 
hem d’actuar amb la màxima respon-
sabilitat. Aquest és un moment d’aus-
teritat encara que hi hagi gent que no 
ho entengui.
Cal pensar que si sabem estrenye’ns en 
aquest moment, ens donarà la pauta 
per a fer una política econòmica més 

positiva en el fiutur. En aquest moment 
no podem fer una gestió normal de 
l’ajuntament per les dificultats econò-
miques.
Perque es va arribar a aquesta situació?
Penso que mai s’ha gestionat de forma 
adequada. A tothom ens agrada fer co-
ses i se’n van fer moltes de necessàries, 
però potser es varen fer inversions sen-
se tenir els pressupostos prou ben co-
berts. Ara estem molt escanyats perque 
no podem planificar despeses ja que 
la tresoreria no dóna per a pagar tot el 
que hem de pagar.
A finals d’any varem presentar el pla de 
viabilitat i ens hem de cenyir al màxim 
al pla. Els bancs tampoc ajuden amb 
crèdits que ens permetin anar fent 
front a les despeses.
Per una altra banda estem acabant de 
tancar els números del dos mil nou que 

ho voliem tenir fet abans de vacances, 
pero el departament de comptabilitat 
està molt desbordat de feina. Quan va-
rem arribar no estaba tancat ni el dos 
mil cinc ni el dos mil sis i recuperar tots 
aquests números ha estat una tasca ex-
cepcional. Poc a poc ens anem posant 
al dia. 
A nivell de les coses pendents teniu pen-
dent de començar el Museu però esteu a 
punt d’acabar el túnnel que unirà el Mu-
seu amb el Parc prehistòric.
Ho voliem tenir acabat per la Festa Ma-
jor però les instalacions que passen per 
sota s’han hagut de resituar i ha retar-
dat el termini de construcció. 
És una obra que alguns han criticat per-
que consideren que no s’utilitzarà, però 
penso que serà un espai molt utilitzat i 
molt útil quan tinguem el Museu. 
L’altre dia l’Eudald Carbonell va dir que 

el Museu de Burgos porta trenta anys 
fent-se i jo confio que abans de dos 
anys -ara en fa vint i vuit- tindrem fet el 
projecte del Museu dels Nehandertals. 
És un projecte que va poc a poc. Té un 
cost de sis milions d’euros que Capella-
des no pot pagar i per tantvestem bus-
cant financiació per tot arreu. S’ha de 
fer per fases. Quan fas coses provoques 
que s’en facin mes. Quan no fas res pro-
voques que els projectes en marxa es 
deturin i es deixin còrrer, com va estar a 
punt de passar amb el Parc Prehistòric.
Estem treballant molt per recuperar tot 
alló que és Capellades. Que és i què ha-
via estat. És un pena que la Generalitat 
no cregui en el Museu com hi creu la Di-
putació que ens ha fet el projecte. Són 
226.000 euros de cost, que és una xifra 
important. Per això crec que és tan im-
portant fer el pas soterrat. Si sumem els 
ajuts superem els mig milió d’euros.
A Capellades tenim el Parc Prehistòric, 
el Museu dels Nehandertals i la Fun-
dació Ràfols Cassamada. Si continuo al 
càrrec seguiré lluitant per aquests tres 
projectes. De moment ja hem obert 
amb molta moderació les visites al Parc 
Prehistòric, només a una part perque la 
resta encara no és visitable. Ensenyem 
les excavacions i una part del Parc. És 
un principi però si les coses es posen a 
funcionar i ho fan bé, es va creixent  i 
ampliant.
L’imatge més coneguda de Capellades 
continua essent el Museu Moli Paperer i 
la Bassa que formen un conjunt espect-
tacular.
Es cert. El Museu Molí Paperer és cone-

gut internacionalment. Rep entre tren-
ta i cinc mil i quaranta mil visitants cada 
any que és molt important.
Des del principi del nostre mandat hem 
intentat que els dos grans actius cape-
lladins es complementin i donant força 
a l’un potenciem l’altre.
La directora del Museu Molí Paperer 
està fent una gran tasca. Sempre he re-
saltat la feina que fa la Victòria Rabal de 
relacionar-se internacionalment i do-
nant-li el prestigi que té el Museu.
Com està la polèmica biblioteca. Para-
da?
No, parada no. El que tenim és un gran 
problema. Es va fer un projecte de més 
de vuit cents mil euros i n’ha costat 
gairebé dos milions. El projecte per 
exemple no contemplava mobiliari i 
varem haver de fer una memòria per a 
demanar ampliació de subvenció, que 
per cert ens han concedit, i ara hem de 
fer el canvi de destí requerit i podrem 
moblar la biblioteca.
Està molt bé fer projectes, pero està 
més bé pagar-los. A més i com sempre 
he dit, no hi ha enlloc una biblioteca 
d’aquest tamany en cinc plantes. La Di-
putació em va confirmar que no s’ha fet 
mai una biblioteca així en un municipi 
del nostre tamany. El lògic és fer bibli-
oteques d’una o dues plantes i a peu 
pla que són més fàcils de controlar i de 
mantenir.
Tenim el que tenim. Estic tranquil.la 
perque he fet la feina correctament en 
la biblioteca. En altres legislatures s’han 
deixat dormir els projectes iniciats en 
mandats anteriors. Nosaltres no.

KEBAB
TAPES VARIADES

FRANKFURTS
HAMBURGUESES

Plaça Catalunya, 3
CAPELLADES

Ens trobareu a:
Sarrià de Ter, 12 •

 08786 Capellades • 
Tel. 93 801 37 22 
Fax 93 801 19 18

centremedic@capellades.net
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“En aquest mandat hem fet grans petites obres”

Anna Maria Sanchez, alcaldessa de Capellades.
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Si la biblioteca no s’ha acabat encara 
és perque les coses no es varen fer bé 
abans. S’està treballant per omplir i 
mantenir l’edifici que està acabat.
Va assumir l’alcaldía amb la clara cons-
ciència d’estar en minoria. En canvi no 
ha perdut gaires votacions i ha tingut un 
mandat força tranquil.
És cert que no ha estat un mandat con-
flictiu, pero nosaltres tampoc hem pro-
vocat conflictes. Potser el més conflictiu 
ha estat el tancament de la piscina. Ho 
vam deixar per l’altre any però aquest 
encara hi ha dèficit i no ens ho podem 
permetre. Ara mateix no podem fer-ho 
tot, ni que sigui de manera temporal fins 
que no millori la situació econòmica.
Hem tingut un mandat força tranquil a 
nivell de votacions al ple, pero no ha es-
tat gens tranquil per a l’equip de govern 
que hem de treballar molt per tirar en-
davant coses mentre grups de l’oposició 
prefereixen fer política a la curta.
Vull destacar el el PSC quan ha convin-
gut ha estat al nostre costat. Quan s’han 
anat a buscar diners per al Museu dels 
Nehandertals han estat al nostre costat. 
En Josep Valls em va acompanyar a la Di-
putació per a obtenir els dos cents vint i 
sis mil euros del projecte.
No puc dir el mateix d’altres grups que 
han preferit fer únicament oposició i 
en un municipi petit i necessitat com el 
nostre requereix que tothom hi aporti el 
seu granet de sorra.
La gran obra del present mandat serà la 
millora de la residència per a persones 
grans?
Durant aquest mandat s’han fet grans 
petites obres. La situació econòmica no 

ens ha permés fer grans obres o grans 
projectes.
Crec que l’ampliació de la residència 
ha estat un excel.lent projecte iniciat fa 
molt anys durant el mandat d’en Xavier 
Bartroli. L’Angel Soteras també el va con-
tinuar. Nosaltres l’hem pogut completar 
en la primera part. Aquest és un projecte 
que no es d’un govern sinò de tot Cape-
llades.
Hi ha hagut molts problemes en el pro-
cés de construcció amb un concurs de 
creditors de la primera empresa que ho 
va començar i altres conflictes.
Estem fent la rehabilitació de l’antiga 
residència perque volem que els avis 
estiguin com a casa. No és un hospital, 

sinò que es una residencia col·lectiva. 
Les persones grans es mereixen tota la 
nostra atenció.
Els capelladins es queixen que aquest any 
no hi ha Castells de Focs.
No n’hi ha perque no és el moment de 
gastar-se en focs artificials set mil euros. 
Calia optar entre el Correfoc i el Castell. 
Hem buscat un patrocinador per al Cas-
tell de Focs peró no l’hem trobat perque 
les empreses han de procurar tirar enda-
vant amb la seva activitat.
Respecto les opinions que puguin ser 
contràries, pero jo penso que si hem 
d’elegir entre correfoc i castell de focs, 
és millor el correfoc per l’aspecte més 
participatiu, és una festa més activa.

Gastar-se set mil euros en petards, pen-
so que ara no toca.
Quan teniem diners per a tot hi havien 
focs i moltíssimes activitats cada dia. Ara 
que no en tenim de sobrers ens hem 
d’adaptar i optar pel que sigui millor.
Això en canvi ha permés que la Festa 
Major ens pugui presentar el Capellades 
més autèntic, sí, perque hem demanat 
participació a les entitats i ens han es-
coltat.
Estic molt contenta perque entre uns i al-
tres són més de tres-centes persones les 
que hi participen. Moltes entitats s’han 
ofert a fer el que calgui. Des d’entitats 
culturals i entitats de persones grans a 
grups de joves... tothom s’ha ofert per a 

fer una millor Festa Major.
Considero que aquesta serà la millor 
dels darrers anys. L’implicació dels ca-
pelladins es bàsica per a fer una Festa 
Major de categoria.
Tractant-se de la darrera Festa Major del 
mandat, hom podia pensar en un progra-
ma de tirar la casa per la finestra, però en 
canvi hem tornat a retallar presupost?
L’hem retallat perque calia retallar. Go-
vernar és exercir la responsabilitat i mai 
prendre una mesura de cara a la galeria. 
Per mi ara mateix el més important és 
controlar la despesa i mirar de millorar 
la gestió econòmica. Nosaltres i també 
els que vinguin després.
Vosté com a alcaldessa a quins actes ani-
rà?
M’agradaria anar a tots els actes i penso 
intentar-ho. Ara si voleu uns consells jo 
no em deixaria perdre avui divendres les 
Històries viscudes que ens farà aprendre 
com es vivia la vida dècades enrera. No 
podem tornar enrera pero podem mirar-
hi i aprendre per anar més endavant.
També tindrem al Jordi Bertran o l’es-
pectacle del Toni Albà a la piscina. O 
l’orquestra Amoga que tindrem amb 
nosaltres dilluns. Hi ha la nit de concerts 
o la Happy Beer Day que organitzen els 
joves.  Hi ha actes per triar i remenar.
I per aparcar els que vinguin de fora?
Es podrà aparcar pero tal vegada calgui 
donar més volta perque encara ens que-
den alguns carrers tallats.
Estic molt contenta amb el programa 
de Festa Major i com a alcaldessa de Ca-
pellades voldria convidar a tots els ano-
iencs a participar-hi.

Av. Matías Guasch, 12-14
08786 Capellades

tel/fax. 93 801 01 55
e-mail:  margarit@bosch-bcs.com

Bona Festa Major

Tabac, revistes i articles de regal

C. Pilar, 5
08786 Capellades
Tel. 93 801 02 30

Pl. de Verdaguer, 3
08786 CAPELLADES

Tel. 93 801 00 82

Miquel i Mas, 58- 08786 CAPELLADES
Telèfon/ Fax: 93 801 23 01Perruqueria 

canina

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses, 
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, finestres 
amb rotura tèrmica, mallorquines, 
baranes, tanques i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, 
mosquiteres, persianes...

UNIONS METÀL·LIQUES SOLER, S.L.
Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 - CAPELLADES (BCN)

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES
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Anna Gabarró: “Ens ha sortit un programa de 
Festa Major molt capelladina”

Anna Gabarró  regidora de festes de l’ajuntament de Capellades
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L’Anna Gabarró és la regidora de festes 
de l’ajuntament de Capellades. Quan 
s’acosta la Festa Major l’Anna ha de mul-
tiplicar-se per arribar a tot arreu on vol 
arribar, no endebades la festa és el seu 
àmbit, tant d’actuació política com on 
millor es mou.
Sempre, ni que es tracti de festa “perque 
surti bé i tothom es diverteixi, cal pren-
dre-s’ho molt seriosament” ens diu.
Pero asseguts a La Lliga, ens va explicar 
moltes més coses d’aquesta Festa Major 
de Capellades que comença avui i que 
continuarà fins dilluns vinent.
Heu hagut de retallar molt el pressupost 
de la Festa Major?
L’any passat el varem baixar a la meitat i 
aquest any d’aquella mitat encara n’hem 
retallat un altre trenta per cent.
Hem fet una festa major des del poble 
i per al poble. Hi ha una gran partici-
pació de les entitats i són tant els actes 
que novament la gent haurà de guiar-se 
cada dia pel programa per a poder se-
guir-ho tot.
Que en destacaria?
Es molt interessant avui divendres al 
Mirador del Museu Molí Paperer la tau-
la rodona Històries viscudes que mo-
derarà en Pep Lopez. També l’actuació 
d’en Jordi Bertran o de Toni Albà i Fermí 
Fernandez a la Piscina. Tenim la paella, 
la botifarrada i també m’agrada molt la 
festa d’Humor Amarillo.
Gràcies a la col·laboració de tothom s’ha 
pogut fer un programa interessant.
Gairebé tot aquest mandat heu tingut la 

Bassa plena i això ja dona un punt d’opti-
misme a la Festa.
Si aixó és veritat. No hi ha res més de-
priment que veure la Bassa buida i que 
algun graciós et digui de fer-hi un apar-
cament.  Ara a més de plena la tenim 
envaïda de crancs americans.
Heu tornat a una Festa Major molt cape-
lladina. Els de fora la disfrutarem plena-
ment si venim?
Totalment. A més s’ha pensat començar 
avui divendres amb el correfoc perque 
si el feiem dilluns que és festiu a Cape-
llades, no tothom els podria aprofitar. 
Ara ho podran fer els que comencen 

vacances el quinze i els que les acaben 
el mateix dia.
També trobo interessant l’exposició d’a-
quest any.
Si es d’Elisenda Castells una noia que 
pinta molt bé i te una gran projecció.
Amb ganes de fer una bona festa major, 
ha estat molt difícil fer quadrar el presu-
post?
Aquest any entre l’augment de l’IVA que 
ho encareix tot i la persecució de la SGAE 
que t’obliga a unes despeses ha costat 
realment molt. Si tens una reducció del 
trenta per cent per un cantó i uns encari-
ments del dos per cent per un altre, cos-

ta molt posar-ho tot al programa.
Cada contractació que hem fet, l’hem 
mirat pel dret i pel revès per a tenir-ho 
tot lligat sense desviar-nos ni un pèl del 
presupost. En lloc de titar la casa per la 
finestra, hem tancat la finestra.
Les entitats hi participen molt?
L’Esbart ens participi amb el ball pla, 
les sevillanes, el grup de jovent que no 
està en cap entitat ens munta la Happy 
Beer Day, hi ha l’Alternativa... tenim una 
fantàstica participació d’entitats capella-
dines.
Com a regidora quins són els actes que 
mes t’agraden?

Sóc molt de la gresca i penso que l’Hu-
mor Amarillo a la Bassa estarà molt bé.
Aquest any no fem la baixada d’Andrò-
mines perque l’any passat va ser una 
mica de fracàs.
En el programa que és practicament un 
llibre, es veu la gran estimació dels cape-
lladins per la Festa Major.
Totes les entitats hi fan el seu escrit i a 
Capellades en tenim una colla. Pensa 
per exemple que tenim catorze grups 
que volen assajar i no tenim un espai 
prou digne ni tenim presupost encara 
per a rehabilitar el local que tenia previst 
per als grups.
Que hi hagi tants grups musicals es deu a 
l’Escola de Musica?
En Frederic Prat és un gran mestre i els 
joves molt ràpidament li agafen el traç a 
la guitarra. N’hi ha molts que comencen 
aquí i després amplien estudis al Con-
servatori d’Igualada. I a la que poden 
munten el seu grup de rock en qualsevol 
de les seves varietats.
L’eix de la Festa es Font Cuitora, Bassa i 
plaça?
Sí, però les dues places Catalunya i 
Verdaguer sense oblidar la piscina que 
després del Pepe Rubianes no havíem 
tornat a programar i diumenge hi tin-
drem a Toni Albà. Per altra banda avui 
divendres les titelles de Jordi Bertran les 
fem a la nova escola. Al mateix lloc que 
dècades enrere ens posàven en fila per a 
cantar el “Caralsol”...  Tot un canvi.
A l’Anna Gabarró la veig tant ficada en 
la tasca de fer rutllar la festa, que tinc el 
convenciment que serà una gran festa 
major.

Medicina Interna
Cirurgia
Radiologia
Ecografia
Analítiques
Exòtics
Dietètica i nutrició
Reproducció
Vacunacions
Visites a domicili

Passeig de la 
Immaculada Concepció, 24

CAPELLADES

CLÍNICA
VETERINÀRIA
CAPELLADES

93 801 02 54
608 73 94 60

• Entrepans variats

• Pizzes

c. de Garbí 4. CAPELLADES
Obert de les 9 del matí a les 12 de la nit.

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15 • 08786 - CAPELLADES
TEL. 93 801 23 85 - granero.campi@cofb.net

Jordi Piqué

Divina Pastora, 49 - Tel./Fax 93 801 09 43 - 08786 CAPELLADES

Taller mecànic de manteniment i 
reparació de vehicles

EXPOSICIÓ MOBILIARI CUINA, PORTES I ARMARIS A MIDA
FABRICACIÓ PRÒPIA

c. de la Torrenova, 26 • Tel.-Fax 93 801 07 85 
Tel. Mòbil Candido 630 975 976 • Antonio 659 94 26 38

CAPELLADES

REPARACIONS TV

Av. de Maties Guasch, 47 - Capellades
Tel. 93 801 28 86 • 628 05 44 16

JOSEP PÉREZ

Instal·lació i reparació 
Antenes individuals - Col·lectives

Satèl·lit  i TDT

Divendres ,13
THE GIN-DAY

Dissabte, 14
FESTA SALITOS

Diumenge, 15
LA COSTELLADA

STUDIO 54

Sant Francesc, 61
CAPELLADES

Dilluns, 16
FESTA CAFÈ SOUL

a la plaça
Lluis Companys



El Bruc està de Festa Major amb molt esport i molta música

El Timbaler es un dels símbols del Bruc
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Amb la projecció de la pel·lícula Els 
mons de Coraline ahir a la nit, comen-
çava la Festa Major del Bruc, que en 
aquest cap de setmana entra en la part 
mes forta del seu programa, amb una 
Baixada d’andròmines, una empalma-
da jove, una bicicletada, un dinar de 
germanor, una cercavila i molta, molta 
música per a divertir-se.

Avui divendres
A les 6 de la tarda a la Sala d’Actes de 
Can Cases, Exposicions a càrrec del 
Grup de Gent Gran i del Grup de Pun-
taires.

A les 7 de la tarda  i des del Bruc de 
Dalt i fins a l’Escola es farà novament 
la Baixada d’andròmines. Una activitat 
epr als més agosarats i imaginatius 
asos del volant... o del timò.

Al Pati de Can Casas, mes tard, a 2/4 
d’11 el grup Canya Dolça oferirà un re-
cital d’Havaneres amb inclusió de rom 
cremat per a tots els assistents.

A partir de les 12 de la nit al Camp 
de Futbol, Empalmada Jove amb els 
grups Tocho - Intershow & DJ Kabra - 
Dj Jordi amb l’intenció de ballar men-
tre el cos aguanti.

Demà dissabte
El dia començarà a 2/4 de 9 del matí 
amb la Bicicletada que sortirà des del 
Pati de Can Casaas i arribarà a la Pista 
Polisportiva. Una volta en bicicleta, 
tractant-se d’un municipi a peu de 
camí, és una activitat absolutament 
lògica. Es tracta ja de la tretzena edi-
ció de al Bicicletada. Que hi hagi molt 
bona participació i sort.

A partir de les 10 la quitxalla estarà 
ben entretinguda amb les activitats 
infantils i la festa de l’escuma que es 
durà a terme a la pista polisportiva.
Jocs gegants i globoflèxia amb la 
companyía Il·lusiona.

A les 6 de la tarda a la Piscina Munici-
pal tothom qui hi vagi amb un com-
pany podrà participar al campiopnat 
de futbolí.

A les 7 s’estrena una nova prova, Pri-
mera Cursa Atletica Popular que so-
pertirà de Can Cases.
El recorregut serà diferent pe a cada 
categoria i transcorrerà pel Bruc del 

mig.

A 2/4 de 9 Guia’t amb els Estels que 
també es una activitat nova. Sortirà 
de Can Casas i consistirà en una cur-
sa d’orientació amb gimcama inclosa. 
Es cordinada per Diverta i pretèn que 
almenys un dia qui mai fa esport en 
faci.

A les 12 de la nit al Pati de Can Casas 
Concert Ball a càrrec de l’orquestra 
Metropol perposar punt i final al dis-
sabte de festa Major.

Diumenge 15, Dia de la Mare de Deu 
d’Agost.

El darrer dia de la Festa Major comen-
çarà també amb activitats per a la 
quitxalla al pati de Can Casas. Són jocs 
adequats a infants a partir de 3 anys 
i començaran a les 10 del matí que a 

aquesta edat els infants son matiners.

També a les 10 del matí pero a la Bibli-
oteca, Espectacle de titelles La Tabola 
que representarà “Bosquim, Boscam el 

bosc dels sentits.”

A les 12 del migdia a l’esglèsia parro-
quial de Santa Maria Missa Solemne i 
Concert. En acabar la Missa el bariton 
Lluis Sintes i el pianista Damià Riera 
oferiran un concert líric.

A 2/4 de 3 a la Sala d’actes de Can 
Casas, Dinar d’Homenatge a la Gent 
Gran perque al Bruc consideren que 
la gent gran es mereix el millor tracte 
del Món.

A les 5 de la tarda una altra primera 
edició: Enfanga’t. Es tracta de jugar 
-o almenys intentar-ho- a futbol dins 
d’un fangar considerable. Guanyarà 
qui mes s’assembli a una croqueta.

A 2/4 de 8 al Pati de Can Casas Vine a 
Moure’t. Es tracta de ballar salsa i tas-
tar mojitos.

Tot aixó per agafar forces per al nu-
mero final: Cercavila i Correfoc Fi de 
festa que sortirà a les 11 de la nit des 
del Passeig Herois del Bruc fins al Pati 
de Can Casas. Hi haurà els gegants del 
Bruc i el Foc Senglar ames dels Dia-
blots d’Olesa.

I després de la Cercavila es podrà dis-
frutar d’una disco mòvil a càrrec de 
Polo que serà una bona forma d’aca-
bar la Festa Major del Bruc.

Engalaneu balcons
L’alcaldessa del Bruc, Marijó Aubarell 
ha demanat als bruquetans i bruque-
tanes que engalanin els balcons de la 
població perque es noti que és Festa 
Major. I tal com demana en el progra-
ma de la Festa “espero veure’s en to-
tes les activitats, gaudint com els que 
més, deixant de banda preocupacions 
i problemes, que quan acabi la Festa 
Major encara seguirem amb la crisi de 
la que tothom parla, tant de bó desa-
paregués i ens possesim tots a ballar”.

Autovia A2 km. 576   08294 - EL BRUC • BARCELONA • TEL. 93 771 04 72
www.eselbruc.es

BAR
RESTAURANT

Bruc del Mig, 70 
Tel. 93 771 00 81

El Bruc

Fleca i Croissanteria

TENIM CAVA
 COMMEMORATIU 
DEL BICENTENARI

(amb placa 
registrada i numerada)

C. del Mig, 56
08294 - EL BRUC

Tel. 93 771 01 29
Part. 93 771 02 55



Josep Maria Torrents: “La gent de Miralles es 
mereix una Festa Major d’aquest nivell”

Josep Maria Torrents, alcalde de Miralles
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Parlar una estona amb Josep Maria Tor-
rents és un plaer que et permet gaudir 
del sentit comú i de la capacitat de ser 
eficient que té aquest empresari i alcal-
de. Empresari i alcalde sempre al seu 
poble: Miralles.
Des d’avui divendres i fins diumenge 
aquest petit i disseminat municipi de 
només 130 habitants -que fa tres anys 
eren només 96- fa la seva Festa Major 
una mica millor encara que la de l’any 
passat pel que fa a figures populars 
i amb un pressupost un xic més baix 
perque l’any passat Miralles es va veu-
re afectat per la repentina indisposició 
de Luis Aguilé que els va obligar a una 
contractació d’urgència i per tant, més 
cara.
De tot aixó en parlem amb l’alcalde Jo-
sep Maria Torrents.

Com es presenta la Festa Major de Mira-
lles?
Si el temps ens acompanya, una mica 
millor que l’any passat. Amb idèntic 
pressupost i penso que amb millors ac-
tuacions les dues nits de sopar i ball.
Tenim avui divendres l’acostumada ca-
minada nocturna que aquest any anirà 
per vinyes i molt plana perque hi pugui 
venir tothom.
Dissabte concurs de bitlles catalanes 
i després als vespres el sopar popular 
amb ball i espectacle que tindrem a 
Jordi LP i al Mag Lari dissabte a la nit.
L’any passat vareu fer la innovació de 
passar els sopars al costat de l’Esglèsia 
que és més gran i vistós i també permet 
més capacitat.
Després de la gran experiència de l’any 
passat, repetim també aquest any. El 
lloc ens dóna més espai per retirar les 
taules després del sopar i l’espectacle 
per fer una pista de ball més gran i més 
còmoda.
Tenir a Jordi LP i al Mag Lari en un poblet 
de nomès 130 habitats sembla un luxe 
no?
És un orgull per a nosaltres tenir actu-
acions d’aquest nivell d’artistes. Però 
també sabem que la gent de Miralles 
s’ho mereix, perque tots ens hem pas-
sat un any treballant i tenim ganes de 
divertir-nos ara a l’estiu. Un ens diverti-
rà amb humor la nit de dissabte i l’altre 
amb jocs de màgia el diumenge. 
La Festa Major de Miralles és possible 
perque comptem amb un excel.lent 
equip de persones que s’esforcen per 
tirar-la endavant. Sense ells no seria 
possible i els ho tinc d’agraïr pública-
ment. Com he d’agraïr els patrocinis 
de les empreses que ens permeten ti-
rar endavant els actes a cost zero per a 
l’ajuntament.
Veient la nòmina dels artistes locals 
que participen a l’exposició, hom s’ado-
na de la gran varietat i quantitat que hi 

viuen a Miralles.
Tenim ceràmica, fotografia, jocs de fus-
ta, pintura... aquest anys tothom s’ha 
engrescat molt i tots viuen a Miralles.
Que hi hagi tants artistes vivint-hi vol dir 
que Miralles té un entorn molt privilegi-
at?
Jo penso que sí. Les persones que gau-
deixen de la fotografia, de la pintura o 
de la ceràmica a Miralles estan tranquils 
per a pensar les seves obres.
Aquesta seria la darrera festa major del 
mandat. Un mandat que ha estat polí-
ticament molt plàcid. Queden projectes 
del programa per a realitzar?
Ens queda una obra que si Déu vol la 
farem aquest dos mil onze tal com esta-
va previst, l’arranjament del cementiri. 
És una obra molt complexa perque cal 
buscar tots els propietaris de nínxols i 
demanar-los permís per a moure les 
tombes. Hem hagut fins hi tot de fer 
treball d’investigació per a trobar els 
propietaris dels nínxols. És tan comple-
xa que la varem deixar per al darrer any 
de mandat. Ara l’obra té la financiació 
atorgada i en començar l’any ens hi 
posarem a treballar. És una obra molt 
necessària perque hi ha nínxols tan an-
tics que no hi caben els tauts i s’han de 
desmuntar. És una situació penosa per 
les famílies que cal arranjar.
De cara a la gent que vulgui venir a la 
Festa Major de Miralles, podem conside-
rar que és un poble obert?
És molt obert. El problema és que no 
tenim terreny urbà on construir-hi habi-
tatges per a les persones que vindrien a 
viure aquí. Si no hi hagués hagut la crisi 
penso que ho tindríem resolt. No és un 
projecte mort, està latent i quan can-
viïn les circumstàncies econòmiques 
el tirarem endavant. Estem aprofitant 
aquest temps per a seguir estudiant el 
projecte i estem fent-hi modificacions.
El que realment volem és que la gent 
vingui a viure a Miralles, que lloguin o 
comprin les masies buides i les arranjin, 
nosaltres estem a disposició de tothom 
que manifesti la seva voluntat de venir 
a viure a Miralles.
Pel que fa a la Festa Major disposem 
d’espai per a tothom qui ens vulgui 
acompanyar. Tenim la pega del sopar 
popular que tenim l’espai que tenim, 
però després a l’hora del ball està tot 
obert per a tothom qui vulgui sumar-se 
a la festa.
Vosté és un habitual de tots els actes de 
la Festa Major.
També hi ha tota la meva família, la 
dona, els fills, els germans... formo part 
de la comissió organitzadora. Mirem 
de participar-hi ben activament i col.
laborem amb tot el que podem des de 
muntar taules a plegar cadires.
Hi ha el projecte de fer una carretera en-
tre Rofes i Miralles. Com el tenim?
Se n’ha fet una part. El camí està molt 

ben arranjat i en alguns trams fins hi tot 
està asfaltat pel cantó de La Llacuna. Hi 
ha però un grup de veïns en una part 
del camí que fa molta pendent que no 
volen que s’arranji per por que de cop 
els comencin a passar cotxes, motos i 
tot terrenys a molta velocitat.
Si vol és segurament el moment de convi-
dar a tothom a venir a gaudir de la Festa 
Major de Miralles.
Estem oberts a rebre a tothom per 
compartir amb nosaltres la festa. El 
ball és gratuït per a tothom i estarem 
encantats de rebre tots els visitants que 
vulguin. És una bona manera de conéi-
xer el nostre entorn.
Hem preparat activitats i actes per a tot-
hom, incloint-hi jocs per a la quitxalla, 
de manera que tots hi esteu convidats. 
Hi ha una gran relació entre Miralles i 
La Llacuna i de fet tots participem a les 
festes dels altres.
Si esteu esportistes, amb moderació 
avui teniu una caminada nocturna i si 
sou balladors dissabte i diumenge te-
niu ball i espectacle a Miralles.

+ Informació
www.santamariademiralles.cat / tel. 93 808 03 01

AJUNTAMENT
DE SANTA MARIA DE MIRALLES
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Tal com ja va reflectir el nostre redactor Jaume Singla fa uns dies en aquestes mateixes pàgines, la petroliera anoienca PETRO-
MIRALLES ha tret al mercat dos nous carburants d’alta gamma, fruit d’un treball conjunt d’I+D amb grans empreses producto-
res, que ha donat com a resultat un dièsel i una gasolina 95 oc. amb notables efectes beneficiosos per als vehicles consumidors 
d’aquests productes.

Tan el DIÈSEL MILLENNIUM com la GASOLINA 95 FUTURA, a PETROMIRALLES han tingut una molt bona acollida entre els 
conductors més coneixedors de les noves tecnologies, però això no evita que part del públic que no té per què ser expert en 
carburants es faci preguntes o expressi un determinat interès en aprofundir sobre aquesta notícia. Per això, ens hem adreçat al 
Director General de PETROMIRALLES, Sr. Josep Mª Torrens per a saber quines són les preguntes més freqüents que reben i, 
evidentment, les seves respostes.

Pel que ens comenta el Sr. Torrens, la pregunta més freqüent és si en el seu vehicle qualsevol usuari pot utilitzar aquests produc-
tes i això, no té cap dubte. Qualsevol vehicle, tingui l’estat de conservació que vulgui, sols observarà avantatges en el seu fun-
cionament, amb una millor arrancada en fred, baixada en el consum, molts millors índex de protecció del sistema d’alimentació, 
major lubricació i, en general una notable millora del funcionament.

També sembla que els usuaris preguntem molt si, utilitzant aquests nous carburants d’alta gamma, i en alguna ocasió s’ha de 
repostar un carburant dels normals,  això produeix un efecte nociu. Des de PETROMIRALLES, el Sr. Josep Mª Torrens ens asse-
gura que no hi ha cap problema, sols que deixarà de gaudir dels avantatges que aporta el MILLENNIUM o la FUTURA.

Afegeix finalment, que la tecnologia avançada aportada a aquests carburants fa que siguin més respectuosos amb el medi 
ambient, i que la millora en la seva qualitat d’ignició afavoreix que en tots dos carburants s’observi un descens en el consum, tot 
i que això també va directament relacionat amb la forma de conducció de l’usuari, recomanant que tots plegats ens habituem 
a una manera de circular menys agressiva, doncs així circularem amb més seguretat i amb consums més sostenibles.

Els carburants d’alta 
gamma de Petromiralles



Santa Coloma de Queralt convoca a la seva 
Festa Major amb actes per a tots els gustos 

Cercavila a la plaça Major de Santa Coloma de Queralt.
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La vila tarragonina de Santa Coloma 
de Queralt, amb tants lligams a l’Anoia, 
convoca per al cap de setmana del 20 
al 25 d’agost, una excel.lent Festa Major 
amb actes per a tots els gustos i totes les 
edats.
La Festa Major no espera a començar el 
dia 20 sinó que demà dissabte dia 14 co-
mença amb sardanes, el pregó, l’espec-
tacle musical In Love i els Diables i els 
Geganters de Santa Coloma.
És per tant una de les festes majors més 
llargues que es poden veure en aquests 
temps de crisi.

Avui Pregó
A les 6 de la tarda a la plaça Major, Sarda-
nes amb la Cobla Tàrrega.
A 2/4 d’onze de la nit, al gteatre muni-
cipal l’Estrella Prego de Fesgtes i lliura-
ment de premis i plaques de reconeixe-
ment ciutadà.
El pregó de festes anirà a càrrec de San-
tiago Berenguer i Batet.
A continuació l’espectacle In Love repre-
sentat per La Nova Saba.
A continuació i per a donar la benvingu-
da als dies festius, a l’exterior del teatre 
l’Estrella, actuació dels Diables Keresus i 
els Geganters de Santa Coloma de Que-
ralt.

Dilluns 16, dimarts 17 i dimecres 18
Cada dia de 6 a 2/4 de 9 del vespre, a la 
sala anexa del polisportiu Simulador de 
conducció Honda i parcmòbil de bici-
cletes. Es una activitat organitzada pel 
Sewrvei Català de Trànsit, l’ajuntament 
de Santa Coloma i Servei Comarcal de la 
Joventut.

Dijous 19
Des de les 11 i fins a 2/4 de 2 Jornada 
de Portes Obertes a la Capelleta de Sant 
Magí.

Divendres 20
A les 4 de la tarda a la plaça Major, Cam-
pionat de Basquet de 3x3
A les 6 de la tarda, Festa dels Hereus i Pu-
billes entre els nascuts l’any 1992.
A 2/4 d’11 de la nit Cinema a l’Esbart de 
la vila amb Robin Hood
El sopar dels Hereus i Pubilles serà a 2/4 
de 10 de la nit i a 2/4 de dotze la Rua de 
mitjanit. 
A la 1 a la plaça Fontanals Santakotronic
A 2/4 de 4 Elecció de l’hereu i la pubilla
A kles 6 del matí Butifarrada 
A les 7 del mati Matines i gimkana per 
equips i epr tota la població amb remu-
llada final.

Dissabte 21 
A partir de les 10 del mati, Torneig d’es-
cacs de partides llampec a 5 minuts i ex-
hibició d’escacs gegants.
A les 12 del migdia s’inaugurran totes les 

exposicions d’aquesta festa major.
A 2/4 de 6 de la tarda plantada de Ge-
gants i cercavila.
A les 6 de la tarda a l’estadi municipal, 
partit de futbol entre el Santa Coloma i 
el Vila Seca.
A 2/4 de 8 de la tarda, ballada final dels 
gegants a la plaça Major de Santa Colo-
ma
A 2/4 de 9, Concert de la Cobla Jovení-
vola d’Agramunt
A 2/4 de dotze de la nit al passeig de la 
Muralla, Brainworm + 7D Rock

Diumenge 22
A les 8 del matí, matines de foc pels car-
rers de Santa Coloma.
A 3/4 d’11 Seguici popular a ofici
A la 1 del migdia Lluïments de la colla 
gegantera i els Grallers de Santa Coloma 
i seguidament Acte Sacramental a càr-
rec dels Diables Keresus
A les 6 de la tarda Concert amb la Banda 
de Músics Verge de la Serra
A les 6 de la tarda al paseig La Murall Es-
pecvtacle familiar amb Rovell d’Ou que 
escenifica La Llegenda de Sant Jordi.
A les 8 dekl vespre a la plaça Major Sar-
danes amb la Cobla Sabadell.
A 2/4 d’onze de la nit Correfoc amb els 
Diables Keresous  de Santa Coloma, Ball 
de Diables de Torredembarra i Colla de 
Diables la Creu Alta de Sabadell

A les 12 de la Nit a la plaça Major, Vwer-
sots amb garrotades per a tothom. O 
casi.
A 2/4 d’11 de la nit Ball amb Quartet 
Gala

Dilluns 23
De 2/4 xde 12 fins a les 2 del migdia i de 
5 a 8 de la tarda Parc Infantil Medieval
A 2/4 de 8 del vespre Sardanes amb la 
Cobla Sant Jordi
A les 11 de la nir a l’esbart de la vila cine-
ma amb Jacuzzi al pasado.
A 2/4 de 12 al paseig de la Muralla Nec 
2.0 Eduard Domingo + La Banda del 
Coche Rojo.
A les 12 de la nit a la plaça Major Ball 
amb Liberty

Dimarts 24
A les 12 Cercavila amb Diables, grallers, 
gegants, Ball de Cwercolets d’Igualadda 
i Dracs i grallers de Vilanova i la Gelttrú.
A les 6 de la tarda a la plaça Major Jocs 
Tradicionals
A les 6 Concert amb l’orquesttra La Prin-
cipal de la Bisbal
A les 8 del vespre, Sardanes amb la Prin-
cipal de La Bisvbal
A les 12 de la nit Castell de Focs de Piro-
tencia catalana.
A les 12 de la nit al teatre municipal l’Est-
trella Ball de Fi de festa amb La Principal 
de la Bisbal.
A les 12 de la nit al Casal Fi de Festa Ma-

jor a càrrec de Queractiu.

Dimecres 25
A les 6 de la twarda a la plaça Major Jocs 
Tradicionals.

Pel setembre nou llibre
D’altra banda i a part de la festa major, 
s’anuncia per al 123 de setem re la pre-
sentació del llibre Els Queralt a Santa 
Coloma. Arquitectura, art i vida, que serà 
a càrrec deJosep Maria Carreras i els au-

tors de l’obra Joan Fuguet, Carme Plaza i 
Vera Hofbauerová

Es un volum editat per l’ajuntament de 
Santa Coloma de Queralt. 

Correfoc pels carrers de Santa Coloma.

Ctra. d’Igualada, 13
43420 Santa Coloma de Queralt
TARRAGONA
Tel. 977 88 04 70 - fax 977 88 12 50
e-mail:bara@cifec.es

FERRETERIA INDUSTRIAL 



Santa Coloma de Queralt, una població 
activa, oberta i dinàmica

Vista general de Santa Coloma de Queralt.
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Santa Coloma de Queralt és una po-
blació econòmicament molt activa. 
Les seves terres de conreu combinen 
perfectament amb un caràcter empre-
nedor i industrial que fan que sigui 
pol d’atracció per a altres poblacions 
veïnes.
Situada en una cruïlla de camins, tant 
aviat es vincula a l’Anoia i a tota l’àrea 
metropolitana, com gira el cap envers 
la Segarra amb qui comparteix con-
reus de secà o mira on pertany ad-
ministrativament que és el Camp de 
Tarragona.
Per això Santa Coloma es un municipì 
molt obert amb una excel.lent clima-
tologia.
No és extrany doncs que a l’hora de 
programra la Festa Major de tants ac-
tes que hi posen no els caben en els 
habituals tres o quate dies i ni tant sols 
amb una setmana. A Santa Coloma ne-
cessiten practicament dues setmanes 
de Festa Major per a fer tota la gresca 
que volen fer i compartir.
L’alcalde de la població, en Ramon 
Borras i Ramon els deia als seus con-
ciutadans en el programa de la Festa 
Major d’enguany  que “tots sabem que 
aquest és un any difícil, però estic con-
vençut que amb l’esforç segur que ens 
en sortirem. Un poble és la seva gent i 
tots hem de fer el possible perque les 
coses siguin millor”.
Ramon Borras aprofita l’avinentesa de 
la comunicació amb els conciutadans 
per a parlar-los d’alguna de les efemè-
rides de l’any com els èxits esportius 
en bàsquet i futbol dels equips de 
Santa Coloma de Queralt o del “cin-
quanté aniversari de la fundació de la 
Agropecuària Copeal SCCL. L’acte de 
cloenda va ser molt emotiu i va agrair 
l’esforç de tota la gent que fan i han 
fet possible que durant aquests anys 
la Cooperativa no sols evolucioni en 
l’àmbit local, sinò que s’expandeixi en 
l’àmbit intercomarcal i avui és una de 
les cooperatives amb millor reputació 
de Catalunya”.
S’agraiexen les paraules de l’alcalde de 
Santa Coloma en un moment en que 
tothom veu núvols negres al cel. Se-
gur que ni ha, però segur que com diu 
Borràs, si tots ens esforçem superarem 
aquesta situació.
Aquesta és una demostració més del 
dinamisme de Santa Coloma i de la 
seva gent. Una gent que passarà uns 
dies de Festa Major amb totes les por-
tes obertes per a tots els visitants que 
vulguin gaudir amb ells, la que és se-
gurament la festa major més llarga de 
Catalunya. 

Paraules del sacerdot
Un altre ciutadà de Santa Coloma de 
Queralt prou destacat es el rector Mos-
sèn Joan Maria Padrell Benet que en el 

mateix programa ens proposa fer la 
festa d’uan altra manera. “Normalment 
es diu que els actes festius serveixen 
perque la gent ens ho passem bé a la 
festa. Pero jo us voldria convidar -diu 
el rector- a una altra actitud que crec 
que farà que la festa tingui molt èxit. Es 
tracta de fer el propòsit no de buscar 
passar-s’ho be, sinó de procurar fer-ho 
passar bé als altres. D’aquesta manera 
ens convertim cadascun de nosaltres 
no solsament en participants de la fes-
ta, sinò en contribuents en que la festa 
funcioni millor per a tots”.
Sabies paraules les d’aquest sacerdot 
que de fet ens conviden a viure les 
festes de manera diferent i amb molt 
millor resultat.



VECIANA / LA VEU

Els propers dies 20, 21 i 22 d’agost el nu-
cli de Veciana s’engalanarà per viure la 
seva festa grossa en honor a la patrona 
del poble, la Mare de Déu de Veciana.  
Es una festa que tradicionalment coinci-
deix amb la Festa Major d’Igualada.
Aquests tres dies de Festa Major poden 
ser una excel.lent ocasió per visitar el 
nucli de Veciana i gaudir de la seva reno-
vada imatge nocturna després de que 
l’Ajuntament hagi executat recentment 
el projecte de millora de l’enllumenat 
públic.
Pel que fa la festa grossa la comissió or-
ganitzadora ha confeccionat un progra-
ma d’actes de línia continuïsta, seguint 
amb l’afany d’oferir activitats per a tots 
els gustos i edats. 
Així tenim com els actes començaran el 
divendres dia 20 d’agost a 2/4 de 10 de 
la nit amb la sardinada popular a la pla-
ça del poble. El preu de la sardinada serà 
de 2 euros per persona que s’hauran de 
pagar en el moment d’arribar a la plaça. 
A continuació el grup de teatre de Cas-
tellolí posarà en escena l’obra còmica 
PELS PÈLS  de Paul Portner. En acabar la 

representació, cap a la 1 de la matinada, 
arribarà l’hora del jovent amb la disco-
mòbil que s’allargarà fins ben tard.

Dissabte
L’endemà dissabte es reprendran els ac-
tes a 2/4 de 10 de la nit amb el ball de re-
vetlla a càrrec del grup LIBERTY, durant 
el qual s’obsequiarà als assistents amb 
entrepans de pa amb tomàquet i pernil. 

Diumenge
El diumenge a les 12 del migdia tindrà 
lloc la missa en honor a la patrona del 
poble a l’església parroquial de Santa 
Maria de Veciana. L’acte que serà ofici-
at per mossèn Enric estarà acompanyat 
per les veus d’un grup de veïns i amics 
de Veciana. 
A la tarda, per cloure la festa grossa del 
poble, hi haurà l’actuació del Jaume Ar-
nella que omplirà la plaça amb les seves 
cançons i romanços.
La festa major de Veciana que està orga-
nitzada per la comissió de festes comp-
ta amb la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament així com de diverses em-
preses de la zona. 

Els Prats de Rei comença avui una 
Festa Major de quatre dies

S’acosta la Festa Major de Veciana 
amb sopar, ball, teatre i música

Els Prats de Rei
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Avui divendres  a les 6 de la tarda, co-
mença a Els Prats de Rei la seva festa 
Major que es perllongarà fins dilluns al 
vespre.
Avui a les 6, davant la piscina municipal 
Bitlles i Petanca per als més grans i tir 
amb arc.
Al vespre a la pista de la Cooperativa-
concerts amb: Colapse FM, La Terras-
seta de Preixens i Che Sudaka. Es un 
concert organitzat pel Grup de Joves 
de Prats.

Dissabte
Demà dissabte a partir de la 5 de la tar-
da, hi haurà activitats infantils que aca-
baran amb una xocolatada amb coca 
per a tothom.
A les set de la tarda, comença la part 
mes forta de la Festa Major amb la Cer-
cavila de Grallers i Gegants i Capgros-
sos amb participació de les colles de 
Calaf i de Prats de Rei

A 2/4 de 9 a la Plaça Major, Pregó de 
Festa Major a càrrec de Josep Guitart i 
Castellví.
Una hora mes tard a la pista de la Co-
operativa Escala en HI-FI i nit de DJ’s 
amb:
Dj Quim (Calaf House dance)
Dj Kobaia (Els Prats de Rei Thecno Hou-
se)
Dj Kaski (Sant Martí Minimal Tech) i 
DJ Stalky (Sant Martí Sesgueioles/BCN 
Hard Techo)

Aquesta activitat també es organitzada 
pel grup de joves

Diumenge  
A les 12 a la parròquia Missa solemne 
amb la participaciuó de la coral Mare 
de Deu del Portal.
A la 1 del migdia a la plaça Major Sar-
danes amb la Cobla Juvenívola d’Agra-
munt.
A les 6 de la tarda, pertit de futbol sala 
entre solters i casats a la nova pista po-
lisportiva.
A 2/4 de 7  5é Duatló de Festa Major
A les 8 del capvespre Ball de Vetlla de 
Festa Major amb l’orquestra Aquarium. 

Dilluns 16
Des de les 11 del matí i fins a les 8 del 
capvespre, Parc Infantil amb tres infla-

bles i un tren.
A les 12 del migdia al Santuari de la 
Mare de Deu del Portal Missa solemne. 
Posteriorment (a les 5 de la tarda) tam-
bé es ressarà el sant rosari.
A les 9 del vespre a la pista de la Coo-
perativa Botifarrada popular seguida 
de ball amenitzat per la parella Pep i 
Maria José.

Molta col·laboració
La Festa Major de Prats de Rei disposa 
d’un ampli suport de les empreses i en-
titats del municipi, algunes de les quals 
patrocinen integrament les actuacions 
que s’ofereixen al programa de la festa.
En el cap de setmana més apretat de 
festes majors, Els Prats de Rei intenta 
oferir un  programa atractiu per als pra-
dencs i pradenques.

Una imatge de la Festa Major de Veciana de l’any passat

IGUALADA / LA VEU

La nit de dilluns a dimarts, aproximada-
ment a la una de la matinada, algunes 
persones incíviques han llençat i cremat 
un contenidor de residus per les escales 
de la sortida d’emergència del pavelló 
d’hoquei del Complex Esportiu Les Co-
mes d’Igualada. El foc i el fum, tot i la 

Una bretolada causa danys a la 
sortida d’emergència de la pista 
d’hoquei de Les Comes

ràpida actuació de la policia local i els 
bombers al rebre l’avís de l’alarma del 
recinte, han provocat importants d’anys 
elèctrics i una avaria a la línia telefònica. 
Durant tot el dimarts es va estar treba-
llant per arreglar els problemes provo-
cats per l’incendi.  

Copons continua la seva Festa Major 
fins diumenge vinent

El grup La Barraca representarà dissabte Les assesinadetes de Licting’s house”

COPONS / LA VEU

Copons viu una intensa Festa Major 
d’una setmana de durada. El programa 
començava dilluns passsat amb activi-
tats esportives i lúdiques i entra en el 
cap de setmana més intens d’actes i 
festes.
Avui divendres, a partir de la 1 del mig-
dia Passadís inflable infantil. 
A 2/4 de 8 Ball de tarda amb el grup Sa-
bor Sabor
A les 11 de la nit, Ball de nit també amb 
Sabor Sabor. Ambdues sessions es fa-
ran a la plaça Major.

Dissabte
A les 10 concurs de dibuix infantil a 
l’ajuntament
A 2/4 de 6 Cercavila dels gegants i 
capgrosos de Copons i Rubió, acom-
panyats pels grallers de Castellfollit del 
Riubregós.
En acabar la cercavila Animació Infantil 
amb el grup Sapastre que representarà 
“La faràndula de Guillem Roca” a la pla-
ça Major.
A 2/4 d’11 Teatre amb el grup La Barra-

ca que representarà “Les assesinadetes 
de Licting’s house a la plaça Major.

Diumenge
A les 12 del migdia Ofici Solemne de 
Festa Major
A la 1 Ballada de Sardanes amb la Cobla 
Cadaquès
A les 7 de la tarda, Taller de danses per 

a totes les edats
A les 10 del vespre a la plaça Major vet-
llada de tancament de la Festa Major 
amb un Sopar de Fi de Festa amb el tra-
dicional Bingo, un espectacle de circi-
malabars amb la companyía The Dico’s 
i l’espectacle vermut que acomiadarà 
una setmana intensa de festes.



PIERA / LA VEU

Diumenge vinent, 15 d’agost, finalitza el 
termini per a inscriure’s al XXXV Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Piera. 
Les agrupacions teatrals amateurs inte-
ressades a participar-hi han de lliurar el 
full d’inscripció, degudament emplenat, 
al delegat de la Comissió Organitzado-
ra, Sr. Jaume Viladoms i Poch, c/ Sant 
Cristòfol, núm. 57, telèfon 93 776 05 36, 
08784 - Piera (Anoia), acceptant la seva 
recepció amb data de correus fins al diu-

menge dia 15 d’agost de 2010 o a través 
del formulari disponible a la pàgina web 
municipal Viladepiera.cat, on també es 
poden consultar les bases complrtes 
d’aquesta edició. 
El concurs de teatre amateur Vila de Pi-
era es un dels mes prestigiosos de Cata-
lunya, tant per la seva veterania -es la 35 
ena edició- com per la nòmina de grups 
teatrals que hi han participat i els guar-
dons que s’hi han obtingut.

Dilluns s’inaugura a Sant Magí de la 
Brufaganya el Pedró d’Igualada restaurat

Diumenge 15, s’acaba el termini 
per a inscriure’s al concurs de 
teatre amateur Vila de Piera

En primer terme, Pedro de la ciutat d’Igualada al fons les fonts.

IGUALADA / JAUME SINGLA

Dilluns vinent dia 16, a 2/4 de set de la 
tarda, gairebé com a inici dels actes de 
la Festa Major d’Igualada, al Santuari de 
Sant Magí de la Brufaganya, a tocar de 
tres comarques, es procedirà a la inau-
guració del Pedro d’Igualada després 
del procés de restauració a que ha estat 
sotmès a càrrec de l’entitat igualadina 
Els Amics dels Cavalls d’Igualada.
És prevista la presència del president 
de l’entitat Jaume Duran, del tinent 
d’alcalde de l’ajuntament d’Igualada 
Antoni Pàmies, de Francesc Gallart i 
Magarolas, rector del Santuari i altres 
representacions tant de la ciutat d’Igua-
lada com del Santuari de Sant Magí de 
la Brufaganya.
Els treballs de restauració han consis-
tit en la recuperació de les majoliques 
amb el noms de la ciutat, l’inclusió d’un 
creu de quatre braços coronant el mo-
nolit de pedra en forma de font, i l’in-
clusió de les medalles amb les imatges 
de Sant Magí i de la Mare de Déu, que 
amb el pas dels anys des de l’anterior 
restauració l’any 19590 havien anat de-
sapareixent.

Un pedró històric
La devoció a Sant Magí de la Brufaga-
nya es mes notable en les ciutats de 
Tarragona i Cervera, que per la diada 
del Sant s’acosten a buscar l’aigua de 

les fonts del santuari, i també ho és a 
Igualada i especialment a La Llacuna 
que per proximitat també tenen cura 
del santuari.
El pedró original fou destruit durant la 
guerra civil, i posteriorment a iniciativa 
de Mossén Amadeu Amenós fou res-
taurant inaugurant-se en la seva forma 
i situació actual, l’any 1950.
Fa mes de cent anys que Igualada hi té 
un pedró en aquest indret màgic i reli-
giós de l’interior de Catalunya.

Aigua de Sant Magí
Els Amics dels Cavalls d’Igualada també 
convidaran a tothom a rebre aigua de 

Sant Magí i un Maginet -de la pastisse-
ria Pla- el dia de la festa del Sant que 
es el dijous 19 d’agost. A partir de les 
set de la tarda, un carruatge carregat 
amb cantirs portats a cavall des de Sant 
Magí, procedirà a repartir l’aigua bene-
ïda a la cruilla de la Rambla amb carrer 
Sant Magí.
Qui en vulgui portar a casa ha de ve-
nir proveit d’un envàs on portar-la. El 
repartiment d’aigua es una iniciativa 
recuperada pels Amics dels Cavalls 
d’Igualada.

ANOIA / LA VEU

214 municipis participen al programa 
d’Arranjaments d’habitatges per a la 
gent gran a la demarcació de Barcelona, 
impulsat per l’Àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona i el Depar-
tament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. Està previst arranjar més de 
2.000 habitatges de la província, dels 
quals s’han finalitzat prop de 580 obres i 
s’han realitzat més de 1.000 visites.
Aquest és un programa que ofereix re-
formes bàsiques i adaptació funcional 
als habitatges de persones grans vul-
nerables, millorant les condicions de 
seguretat, accessibilitat o habitabilitat, 
facilitant la inclusió social mitjançant la 
millora de les seves condicions de vida. 
Actualment, 214 municipis de la provín-
cia de Barcelona s’han adherit a aquest 
programa, que es va iniciar el desembre 
de l’any passat.
Les principals intervencions que con-
templa el programa són petites reformes 
al bany, a la cuina, altres d’accessibilitat 
general al domicili i la instal•lació d’ajuts 
tècnics – generalment, com a interven-
ció complementària a una altra. De la 
totalitat de demandes rebudes, un 69% 
han estat intervencions al bany, on des-
taca majoritàriament la necessitat del 

canvi de la banyera per una dutxa per tal 
de facilitar l’accessibilitat de la persona. 
Aquestes intervencions es complemen-
ten amb la col•locació d’ajuts tècnics 
com agafadors, barres o cadires de dut-
xa, entre d’altres.

Petites reformes, grans aventatges
Així mateix, el 18,6% han estat petites 
reformes d’accessibilitat general al do-
micili com la ampliació o substitució de 
portes o la construcció de rampes, entre 
d’altres. 
El 10,8% han estat intervencions a la 
cuina, on destaquen intervencions per 
promoure la seguretat, com el canvi de 
la placa de gas per una elèctrica. A més 

214 municipis participen al programa d’arranjament 
d’habitatges per a gent gran 

a més, només el 1,2% han estat casos 
on s’han instal•lat ajuts tècniques, sense 
cap tipus d’obra.
Pel que fa al perfil dels usuaris, el 71% de 
les sol•licituds d’arranjaments correspo-
nen a dones, un 44% tenen més de 80 
anys i un 41% entre 70 i 80 anys. Un 11% 
viuen soles i un 42% té uns ingressos 
per sota l’Índex de Renta de Suficièn-
cia de Catalunya. Un 50% són persones 
parcialment dependents i un 15% to-
talment dependents. A més, el 80% del 
les intervencions són en habitatges de 
propietat. 
Per a accedir a aquests ajuts s’ha de diri-
gir a l’ajuntament de cada localitat que 
es l’ens que inicia els tràmits necessaris

El 71% de les sol·licituts provenen de dones soles. Foto: Eva Guillamet

CASTELLFOLLIT / LA VEU

Castellfollit de Riubregós ve celebrant 
la seva Festa Major des del passat dia 
6 d’agost, però el gruix més important 
d’actes tindrà lloc aquest cap de setma-
na. Aquestes són les activitats previstes 
en aquesta vila de l’Alta Anoia.
Divendres 13
19 h. XXII Torneig de tennis: IX Memorial 
Miquel Clotet .Final categoria dobles.
Organitza: Club Tennis Castellfollit
Dissabte 14 
19 h. XXII Torneig de tennis: IX Memorial 
Miquel Clotet. Final categoria individual 
i lliurament de trofeus.
Organitza: Club Tennis Castellfollit
Diumenge 15
11:30 h.  VIIè concert dels Petits i Joves 
Artistes de Castellfollit. al Priorat de San-
ta Maria
13:00 h. Missa cantada al Priorat de 
Santa Maria oficiada per Mossèn Fermí 
Manteca
18:30. Concert extraordinari “Recital líric 

al Priorat de Santa Maria” a càrrec de:
Eugenia Corbacho (soprano), Mali Cor-
bacho (mezzo-soprano),
Vicenç Esteve (tenor), Manel Esteve (ba-
ríton), Vicenç Esteve (baix)
Xavi Dolç (piano)
Dilluns 16
11.30 h. Missa a l’Església Parroquial en 
honor a Sant Roc, patró de Castellfollit i 
cantada dels goigs.
20.00 h. Sopar de Germanor al Polies-
portiu Municipal.
Lliurament de premis del XII Torneig de 
tennis taula: X Memorial Joan Cisquella 
Medrano,realitzat durant els dies de la 
Festa Major.
Organitza: Club Tennis Castellfollit 
21.30 h. Ball amb el Grup Cristal
Organitza: La Comissió de Festes  Col-
labora: Ajuntament de Castellfollit
Més informació: www.riubregos.cat
7è Torneig de futbol-sala al Poliesportiu 
Municipal organitza: Club Futbol Sala 
Castellfollit. 

Últims dies de Festa Major a 
Castellfollit de Riubregós
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ELS HOSTALETS DE P./ LA VEU

Agents de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Territorial 
d’Investigació de la Regió Policial Me-
tropolitana Sud han desarticulat simul-
tàniament 2 grups de delinqüents molt 
actius dedicats a tipologies delictives 
molt diferents: robatori amb força en 
domicilis i tràfic d’estupefaents. 

Tres robatoris a Hostalets
Les investigacions han culminat amb 
la detenció de 7 persones, 3 d’elles per 
la seva presumpta participació en una 
desena de robatoris en domicilis a les 
poblacions de Corbera de Llobregat -6- 
(Baix Llobregat), Hostalets de Pierola -3- 
(Anoia) i Sant Cugat del Vallès -1- (Vallès 
Occidental) i 4, per tràfic d’estupefaents 
a nivell internacional.
Les indagacions policials, dirigides pel 
Jutjat d’Instrucció número 1 de Sant 
Feliu de Llobregat, es van iniciar a l’abril 
arran de diversos robatoris en domicilis 
a la localitat de Corbera de Llobregat. 
Les primeres gestions d’investigació van 
conduir fins a un grup delictiu molt ac-
tiu, que es movia amb molta rapidesa i 
freqüència per tot el territori català amb 
identitats italianes presumiblement 
fictícies o usurpades i amb continus 
contactes amb altres xarxes delinqüen-
cials. Presumptament, actuava de nit, 
preferentment en domicilis aïllats del 
casc urbà, i un cop a dins dels habitat-
ges es feia amb diners i objectes fàcils 
de transportar, com joies i petits articles 
electrònics. Es desfeia del material amb 
molta rapidesa per dificultar la investi-
gació policial.
Els avenços en la investigació van poder 
determinar que un dels integrants del 
grup tenia contactes amb una impor-
tant xarxa de distribució d’haixix realit-
zant les funcions de transportista.
Presumptament, aquest segon grup car-
regava la droga, procedent del Marroc, 
a la localitat de Sanlúcar de Barrameda 
(Cadis) i la traslladava per carretera fins 
a la comarca del Baix Llobregat, on l’em-
magatzemava. Una part la distribuïa a 
Itàlia i una altra a Catalunya, principal-
ment a la zona de l’àrea metropolitana 
de Barcelona.
Els transports es realitzaven amb una 
freqüència quinzenal i sempre amb la 
quantitat de 600 kg d’haixix per viatge, 
repartits en 20 fardells. El grup prenia 
grans mesures de precaució durant el 
trajecte. La cúpula, integrada per dues 
persones, circulava en vehicles de gam-
ma alta al capdavant del grup, a uns 15 

quilòmetres, per alertar de qualsevol in-
cidència o control policial. Una segona 
part, formada per altres dues persones, 
transportava la droga en dos vehicles a 
una distància d’un quilòmetre entre ells. 
A uns altres 15 quilòmetres, circulava 
un darrer cotxe, que també alertava de 
qualsevol incidència o control policial. 
Suposadament, els transportistes i el 
conductor del darrer vehicle percebi-
en 9.000 € per viatge, emportant-se la 
quantitat més important dels beneficis 
els dos integrants de la cúpula. Les per-
sones que carregaven i descarregaven 
l’haixix cobraven en droga.
 
 Desarticulats simultàniament
Atenent els contactes entre ambdós 
grups, tot i tractant-se de tipologies de-
lictives diferents, els mossos d’esquadra 
van dur a terme sengles investigacions 
de forma paral·lela, el que va desenca-
denar la desarticulació simultània de les 
dues xarxes delictives.
La matinada de divendres passat, els 
agents van detenir in fraganti a Sant 
Cugat del Vallès els tres presumptes 
integrants del grup especialitzat en ro-
batoris en domicilis. A l’endemà, van in-
terceptar a l’autopista C-32, a l’altura de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf ), un dels ve-
hicles amb 600 kg d’haixix (el seu preu 
al mercat il·legal és de prop de 3 milions 
d’euros). Un ampli dispositiu, liderat per 
agents de l’Àrea Territorial d’Investigació 
de la Regió Policial Metropolitana Sud i 
integrat per agents de la Unitat d’In-
vestigació de la comissaria de Gavà, va 
permetre detenir en poques hores tots 
els integrants de la caravana delictiva. 
Les indagacions posteriors dels agents 
han determinat que aquest grup tenia 
capacitat i infraestructura per introduir 
a Catalunya 1.200 kg d’haixix mensual-
ment, obtenint uns beneficis anuals de 
20 milions d’euros.

Eines per a assalts
D’altra banda, als domicilis dels assal-
tants d’habitatges els mossos han in-
tervingut eines que presumiblement 
s’haurien utilitzat per perpetrar els roba-
toris, objectes sostrets i documentació 
falsificada.
Els dos operatius policials s’han saldat 
amb 7 detinguts, entre 31 i 40 anys, que 
han ingressat a presó provisional. Les 
investigacions continuen obertes i no es 
descarten noves detencions. Els agents 
investiguen si els arrestats estan relaci-
onats amb altres fets delictius comesos 
en altres punts de l’estat espanyol. 

Els Mossos desarticulen una 
xarxa de drogues i robatoris
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St. Antoni de Baix: tres blocs per a tres queixes

Blocs de pisos envoltats de brutícia al carrer St. Antoni de Baix, en un solar sense tancar.

IGUALADA / JAUME SINGLA

Els ciutadans molt sovint tenen molta 
paciència, en canvi en altres ocasions 
en tenen molt poca.
Els veïns dels quatre blocs on hi ha ha-
bitatges al carrer Sant Antoni de Baix 
han demostrat que són dels que tenen 
paciència, però sembla que ara sel’s ha 
acabat.
Una bona part dels veïns d’aquests 
blocs en aquest moment reclamen tres 
temes que els semblen importants i, 
que ben mirat, ho són.

Arranjament de l’asfalt del carrer
Qualsevol conductor o peató que pas-
si pel carrer Sant Antoni de Baix podrà 
comprovar el lamentable estat de l’as-
faltat “amb el perill que representa per 
a les persones grans que si posen el 
peu malament poden patir una seriosa 
lesió” ens ha declarat el portaveu dels 
veïns. Uns perills que l’home fa exten-
siu als conductors de motos petites 
que fàcilment poden patir una caiguda 
a causa dels forats a l’asfalt.

carrer del costat durant anys, i ara no 
ens arrangen el carrer que després de 
les obres va quedar molt malmès”.

Un solar molest
Per un altre cantó els veïns també es 
queixen de l’estat de brutícia d’un solar 

peró de moment no hi ha hagut una 
resposta  “malgrat que quan ens varem 
entrevistar ens varen dir que en preni-
en nota i que ho resoldrien”.
Ambtot, els veins, no se senten encara 
decepcionats de l’ajuntament “pensem 
que finalment ens ho resoldran. Tenim 
una llarga història d’aguantar molèsties 
per les obres i penso que l’ajuntament 
ho tindrà en compte i ens arranjarà 
aquestes coses”.

Queixa o esmena?
El tercer punt d’irritació dels veïns fa re-
ferència a una magnífica obra pública 
duta a terme a pocs metres d’aquests 
blocs que, recordem, són gairebé els 
únics habitats del carrer Sant Antoni 
de Baix.
Es tracta de la situació de les passeres 
que menen a l’altra banda del riu Ano-
ia.
En el lloc on estan situades els veïns 
consideren que han de donar molta 
volta si volen anar a passejar a l’altra 
banda del riu. “La majoria de veïns i veï
nes són persones d’edat. Tenim un pas 
a dos-cents metres de la depuradora i 
l’altre a dos-cents metres del carrer que 
mena als blocs. No entenem com ve-
ient que hi ha aquests blocs i que són 
els únics, no podien posar la passera a 
prop dels possibles usuaris. Ja sabem 
que no està pensat per a fer via, sinò 
per a passejar, però per a les persones 
d’edat situar-se tan lluny de casa els pot 
generar estrès si un dia a causa de la ca-
lor o del fred, se senten cansats repen-
tinament, es poden trobar en un punt 
massa allunyat dels seus domicilis. 
En aquest cas els veïns tenen clar que 
es una queixa, però també podria trac-
tar-se d’una esmena al projecte...

El carrer està ple de sotsque molesten als veïns i són un perill per al trànsit rodat.

Per altra banda, i també s’entén perfec-
tament, en cas de pluja els forats s’om-
plenen d’aigua i el trànsit els provoca 
esquitxades que els embruten la roba.
També les parets en pateixen els efec-
tes de les contínues mullades “i ens fa 
caure el rebossat de les façanes, sense 
que ningú no ens compensi”.
Els veïns del carrer Sant Antoni de Baix 
se senten discriminats “perque paguem 
els nostres impostos i no veiem una in-
versió municipal en aquest carrer. Hem 
tingut les obres d’eixamplament del 

que ha quedat buit després d’enderro-
car la fàbrica que hi havia. En aquest 
moment és una gran extensió de ter-
reny, disponible per a edificar, però 
que ara és nomès, segons els veïns, “un 
focus de brutícia, de rates, de cagades 
de gos, de brossa... No entenem per-
que l’ajuntament ens obliga a viure en 
aquesta situació” diu el portaveu dels 
veïns.
Expliquen que varen fer arribar les se-
ves queixes a l’ajuntament d’Igualada 
“adjuntant fotografies de tots els casos” 



Dilluns comença la Festa Major d’Igualada
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El proper dilluns començaran els actes 
de la Festa Major d’Igualada. El progra-
ma, amb el cartell que enguany ha dis-
senyat l’igualadí Miquel Gleyal, ja s’ha 
distribuït aquests últims dies per les 
bústies de la ciutat. A partir de dilluns, 
quedaran per davant vuit dies d’activi-
tats per a tots els gustos i edats, en un 
calendari festiu amb poques novetats i 
un contundent aire continuïsta, marcat 
sobretot per la contenció en la despesa 
pública de l’Ajuntament. Ambtot, no hi 
haurà excusa per a no divertir-se, doncs 
l’agenda serà molt apretada. 
En aquesta ocasió, les visites comen-
tades -habituals en els darrers anys- es 
faran al Sindicat dels Pagesos, tot veient 
d’aprop el celler modernista obra de 
César Martinell, el molí d’oli i la zona de 
cereal. Aquest serà un dels actes, a ben 
segur, més esperats dels primers dies de 
la festa, afegint-hi la Tabalada de dilluns, 
i la conferència institucional de dimarts, 
que pronunciarà l’igualadí Rafael Jorba, 
tot commemorant el centenari del nai-
xement de Màrius Torres. Dimecres serà 
el dia destinat a la quitxalla, amb anima-
ció infantil durant la tarda i la lectura dle 
pregó de petits, a càrrec de les corals 
Verdums i Gatzara. Una de les activitats 
més interessants i que promet ser més 
divertida dels primers dies serà un tor-
neig de futbolí a la plaça de Cal Font, els 
participants del qual portaran prismàtics 
col.locats a l’inrevés. Aquesta serà una 
de les primeres activitats del grup de la 
Coll@nada, que en els darrers anys ha 
organitzat activitats de força èxit entre 
el públic, especialment els joves. Dijous, 
la cercavila del Sant, amb la presentació 
pública de la colla del Ball de Cercolets 
d’Igualada, serà pràcticament el tret de 
sortida del gruix d’activitats, que ocupa-
ran tot el cap de setmana, i de les que us 
en parlarem a la propera edició. 
Aquest és, especialment per als lectors 
no igualadins, que no han rebut el pro-
grama oficial a les seves llars, el seguit 
d’actes previstos per als primers quatre 
dies de la Festa Major d’Igualada 2010.

La Tabalada enceterà dilluns la Festa Major d’Igualada.

Dilluns, 16 d’agost
Durant el matí PENJADA DE DOMASSOS 
DEL SEGUICI POPULAR, a la plaça de 
l’Ajuntament.
16 h EXPOSICIÓ PROGRAMES DE FESTA 
MAJOR, des de finals del segle XIX fins a 
principis del XXI. Fins al dia 27 d’agost, a 
la Biblioteca Central
18 h CONTES A LA BIBLIOTECA
a càrrec de Mercè Gras. Llibreria Aquala-
ta fa possible aquest acte. A la Biblioteca 
Central.
18,30 h INAUGURACIÓ DE LA RESTAURA-
CIÓ DEL PEDRÓ IGUALADÍ DE LES FONTS 
DE SANT MAGÍ. Ho organitza: Amics dels 
Cavalls de l’Anoia. A Sant Magí de la Bru-
faganya.
19 h TABALADA PETITA - ASSAIG
a càrrec de Santi Méndez, dirigit a la ca-
nalla que disposi d’un tabal -o similar- i 
hi vulguin prendre part. Es prepararà un 
ritme comú. A la plaça de Cal Font
20 h TABALADA amb la participació de 
Petits Diables, Diables d’Igualada, Mal-
Llamp, Grallers d’Igualada, Mal de Cap, 
Protons, i de tothom que disposi d’un 
tabal i hi vulgui prendre part. Des de la 
plaça de Cal Font. Itinerari: c/ de l’Aurora, 
c/ d’Òdena, rbla. de St. Isidre, c/ de Gar-

cia Fossas, pl. de la Creu, c/ de l’Argent i 
pl. de l’Ajuntament.
20,30 h TAST DE LA POMADA D’EN-
GUANY I llimonada per a la canalla. Ho 
coordina la Comissió de festes del barri 
de la Font Vella. Hi col·labora l’Orxateria 
El Valenciano.
A continuació,TAST DE LA PÓLVORA 
D’ENGUANY Tothom qui ho desitgi po-
drà dur les maces de foc dels diables. A 
la plaça de l’Ajuntament.

Dimarts, 17 d’agost
D’11 a 13 h VISITES: a la Cooperativa 
AGRO IGUALADA, “Sindicat dels page-
sos”, (molí d’oli i zona del cereal) i al seu 
celler modernista, obra de l’arquitecte 
Cèsar Martinell. Al carrer del Portal, 4
18 h CONTES A LA BIBLIOTECA
a càrrec de Gemma Gallego. Llibreria 
Aqualata fa possible aquest acte. A la 
Biblioteca Central.
19 h POSA’T AL DIA
Xerrades a la fresca. Ho coordina l’As-
semblea de Joves dins dels actes de la 
Coll@nada ‘10. A la plaça de Pius XII
20 h PRESENTACIÓ DEL SALERO DE 
LA CIUTAT que recau en la persona de 
MARCEL·LÍ J. VALLS i TORNÉ (moixigan-

guer i Salero ‘08 i ‘09) i de l’ESTAMPA DEL 
SANT, obra dels artistes igualadins ARI-
AN MORERA i VELÀZQUEZ i MARC VILA i 
PUIG. Al saló de sessions.
20,30 h CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL:
“La ciutat propera”, (en el centenari de 
naixement de Màrius Torres, autor de 
La Ciutat llunyana), a càrrec de RAFA-
EL JORBA I CASTELLVÍ (Igualada, 1956), 
periodista. Ha estat corresponsal de La 
Vanguardia, col·laborador de Catalunya 
Ràdio i de TV3, i fins al juny de 2010, 
membre del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC). Al saló de sessions
22 h PARANOIA VISIONS
Projecció audiovisual de programes i 
sèries que han commogut la humanitat. 
Ho coordina Paranoia Accions. Coll@
nada ‘10. A la plaça de Pius XII
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Espectacle infantil a la plaça de l’Ajuntament, l’any passat.

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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

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)



Dimecres serà el dia dels més petits.
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Dimecres, 18 d’agost
D’11 a 13 h VISITES: a la Cooperativa 
AGRO IGUALADA, “Sindicat dels page-
sos”, (molí d’oli i zona del cereal) i al seu 
celler modernista, obra de l’arquitecte 
Cèsar Martinell. Al carrer del Portal, 4
18 h CONTES A LA BIBLIOTECA,
a càrrec de Carla Jorba. Llibreria Aquala-
ta fa possible aquest acte. A la Biblioteca 
Central
19 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA 
FORÇA DELS ULLS“. Fotografies de JO-
SEP BALCELLS I ADZET. Fins al dia 5 de 
setembre. A la Sala Municipal d’Exposi-
cions.
19 h ANIMACIÓ INFANTIL
amb la Cia. SAPASTRE i l’espectacle “LA
FARÀNDULA GUILLEM ROCA“. Ho coor-
dina La Xarxa d’Igualada. M. Piqué cor-
redoria tècnica d’assegurances, empresa 
col·laboradora de la Festa, fa possible 
aquest acte. A la plaça de l’Ajuntament
19 h I TORNEIG DE FUTBOLÍ “LA PILOTA 

COLLONERA”. Campionat de futbol sala 
4x4 amb prismàtics col·locats a la inver-
sa que provoquen la pèrdua de la noció 
de les distàncies. Realment còmic! Ho 
coordina la Colla de l’Hortet dins dels 
actes de la Coll@nada’10. A la plaça de 
Cal Font.
19,15 h ACOMPANYA ELS GEGANTS A LA 
PLAÇA. Sortirem amb els gegants de la 
ciutat de l’edifici de l’Escorxador (c/ Prat 
de la Riba). Si vols acompanya’ns i prova 
de dur-los. Ho organitza: Assoc. Cultural 
Dessota. Recorregut: c/ Prat de la Riba, 
c/ Milà i Fontanals, c/ Aurora, c/ de Sant 
Magí, pl. de la Creu, c/ de l’Argent i plaça 
de l’Ajuntament.
20 h LECTURA DEL PREGÓ DE PETITS,
a càrrec de les corals infantils VERDUMS I 
GATZARA a la plaça de l’Ajuntament. Se-
guidament, ARRIBADA DELS GEGANTS 
DE LA CIUTAT i LLIURAMENT DEL RAM 
a la geganta per part de l’alcalde, JORDI 
AYMAMÍ I ROCA.

I TAST DE GEGANTS I CAPGROSSOS. 
Anima’t i posa’t dessota dels elements 
festius de la ciutat per fer-los ballar. Ho 
coordina l’Associació cultural Dessota - 
portadors de la imatgeria festiva de la 
ciutat. Presentacions a càrrec del Salero,
Marcel·lí J. Valls i Torné.
21 h POSA’T AL DIA
Xerrades a la fresca sobre la cultura po-
pular i els Moixiganguers d’Igualada. Ho 
coordina l’Assemblea de Joves dins dels 
actes de la Coll@nada ‘10. A la plaça de 
Pius XII.

22 h CONCERT de LA JOVE ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE L’ANOIA, amb DAVID 
RIBA (director) i MARTÍ MARSAL (trom-
pa) al Teatre Municipal l’Ateneu (Vegeu 
venda d’entrades.)
22,30 h TRIA DE L’HEREU I LA PUBILLA 
DE LA FESTA. Vine a votar qui creus que 
ha de ser l’hereu i la pubilla de la FM ‘10. 
La parella guanyadora presidirà tots els 
actes de la Coll@nada ‘10. Ho coordina la 
colla del Bitrac. A la plaça de Pius XII 

Dijous, 19 d’agost
D’11 a 13 h VISITES: a la Cooperativa 
AGRO IGUALADA, “Sindicat dels page-
sos” (molí d’oli i zona del cereal) i al seu 
celler modernista, obra de l’arquitecte 
Cèsar Martinell. Al carrer del Portal, 4
18 h CONTES A LA BIBLIOTECA
a càrrec de Jordi Giralt. Llibreria Aquala-
ta fa possible aquest acte. A la Biblioteca 
Central.
18 h ARRIBADA DE L’AIGUA DE LES 
FONTS DE SANT MAGÍ DE LA BRUFAGA-
NYA. Lliurament de l’aigua i dels magi-
nets del sant a tothom qui ho desitgi.
Ho organitza: Els Amics dels Cavalls de 
l’Anoia. Hi col·labora: Pastisseria Pla. Al 
carrer de Sant Magí.
19 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: DE 
LA PINTURA A L’ESTÈTICA DELS SIGNES, 
a càrrec de Soledat Vidal i Massaguer. 
Fins al dia 23 de setembre a la Biblioteca 
Central d’Igualada.
20 h CERCAVILA DEL SANT i espadat 
amb els Moixiganguers d’Igualada. 
Amb: drac Bufarot acompanyat dels Pe-
tits Diables i els Pixapólvora d’Igualada; 
Diables d’Igualada; Drac, víbria i Víbria 
jove d’Igualada, acompanyats pels gra-
llers i tabals dels Diables d’Igualada; Gui-
ta d’Igualada portada pel Mal-Llamp i 
acompanyada per les Gralles i Tabals Mal 
de cap; geganta Conxita Teixidora i bes-
sons Tomeu i Pia amb els seus grallers; 
capgrossos d’Igualada: traginer Rufus, 
Petra l’Encantadora, músic Martingales 
i l’aviador el Mosca, acompanyats pels 
grallers Gallarda d’Igualada; Gegants 
de la ciutat acompanyats pels Grallers 
d’Igualada; l’Àliga d’Igualada amb els 
seus músics; Cercolets de Vilafranca del 
Penedès, amb els grallers “Els Vernets“, 
nova colla Ball de Cercolets d’Igualada,
acompanyats pels músics Manu Sabaté 
i Marc Vall i la Banda Música d’Igualada. 
(El Tonet Blanquer no surt perquè enca-
ra és a l’adoberia.) L’Associació Cultural 
Dessota coordina els elements de la 
imatgeria festiva, no de foc. L’Agrupa-
ment Escolta Torxa hi dóna suport.
Fontanellas i Martí, empresa patroci-
nadora de la Festa, fa possible les cer-
caviles ‘10. Itinerari: c/ de l’Aurora, c/ 
d’Òdena, rbla. de St. Isidre, c/ de Garcia 
Fossas, pl. de la Creu, c/ de l’Argent i pl. 
de l’Ajuntament.
21 h ACTUACIÓ DELS GRUPS DEL SEGUI-
CI POPULAR i seguidament, LECTURA 
DEL PREGÓ, a càrrec de l’ANTIC GREMI 
DE TRAGINERS D’IGUALADA, entitat 
guardonada amb la Creu de Sant Jordi.
Llegirà el pregó Esther Olivan i Canudas, 
pubilla 2010 de les festes del gremi. Pre-
sentacions a càrrec del Salero de la ciu-
tat, Marcel·lí J. Valls i Torné. A la plaça de 
l’Ajuntament.
22 h OPERACIÓ CIGRÓ
Sopar popular amb amanida de cigrons 
i actuacions espontànies de tothom qui 
ho desitgi. Omple la panxa, oblida la 
vergonya i surt a l’escenari. Ho coordina 
la colla de Ca la iaia. Coll@nada ‘10. A la 
plaça de Pius XII.
22 h CONCERT AMB LA COBLA CIUTAT 
DE GIRONA
Ho coordina l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada. Al claustre de l’Escola Pia.

Contes a la biblioteca de Cal Font, els primers dies de Festa Major.

Programa de reportatges Programa humorístic Programa esportiu Programa magazínPrograma informatiu Programa de política Programa musical
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L’Ajuntament d’Igualada ultima les gestions 
per a la rehabilitació de la Cotonera
Redacció del projecte executiu • L'Estat finançarà el 100% del cost de la redacció del projecte, que 
haurà d'estar acabat en onze mesos. Les obres podrien començar la primavera del 2012

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
La rehabilitació de l’edifici històric de la 
Igualadina Cotonera continua endavant. 
L’immoble, declarat Bé d’Interès Naci-
onal per la Generalitat després d’una 
llarga lluita de l’Ajuntament d’Igualada, 
acollirà serveis municipals i el Museu de 
la Premsa de Catalunya, en col.laboració 
amb la Fundació Comtes de Barcelona, 
vinculada al grup Godó, propietari de “La 
Vanguardia” i amb arrels igualadines. 
Aquesta setmana, el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, Antoni 
Pàmies, ha explicat que “aviat s’iniciarà 
el concurs per a la redacció del projecte 
executiu de la rehabilitació, que finan-
çarà completament l’Estat espanyol. De 
fet, ja ens han comunicat a l’Ajuntament 
que es concedia aquesta ajuda, que no 
es veurà afectada per les retallades a 
conseqüència de la crisi econòmica”. El 
cost de la redacció del projecte és de 
675.699 euros. 
Aquesta subvenció va ser possible pel 
treball dels grups parlamentaris del 
PSOE i CiU al Congrés de Diputats de 
Madrid, que van demanar incloure-la 
com a esmena dels pressupostos de l’Es-
tat per a l’any 2010. 

L’edifici de la Igualadina Cotonera, al barri de les Adoberies d’Igualada.

En el mateix paquet, també s’inclou la 
redacció del projecte museogràfic que 
ocuparà la darrera planta de la Igua-
ladina Cotonera, el futur Museu de la 
Premsa de Catalunya. En aquest cas, el 
cost de la redacció del projecte és de 
106.060 euros. 
La licitació d’aquest concurs es farà a 

finals de setembre, i s’adjudicarà a fi-
nals de novembre. A partir de llavors, hi 
haurà onze mesos de termini per a dur a 
terme el treball.
La Igualadina Cotonera, edifici fabril 
d’Igualada destinat a la fabricació de 
cotó, va ser construïda entre els anys 
1841 i 1842 i va funcionar fins el 1967. La 

fàbrica és la mostra més antiga que es 
conserva de la primera industrialització, 
anterior fins i tot al Vapor Vell de Sants 
(1848), ja declarat bé cultural d’interès 
nacional, també en la categoria de mo-
nument històric. Es una fabrica d’estil 
Mantxurià, és a dir amb el sistema de les 
primeres fàbriques de Manchester.
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Ja són 38 els 
ajuntaments 
“moralment fora de la 
Constitució”, entre ells 
Capellades

IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

Cinc capitals de comarca i 33 poblacions 
catalanes ja són entre les “moralment 
fora de la constitució espanyola” i les 
que estan per “iniciar els tràmits opor-
tuns per obrir el procés que ens ha de 
portar a la independència”. Entre aques-
tes poblacions, n’hi ha una de l’Anoia, 
Capellades. Les cinc capitals comarcals 
són Ripoll, Solsona, Mollerussa, Vic i Vi-
lafranca
Des de la Comissió del Centenari s’ani-
ma a tots els ajuntaments catalans a 
que “proclamin solemnement aquesta 
declaració abans de la Diada i que s’es-
tenguin com una taca d’oli, talment com 
fou la marea d’estelades hissades l’Onze 
de setembre de 2008. Ara toca fer passos 
ferms endavant per tal que se senti ben 
alt com ja hi ha una majoria a Catalunya 
que exigeix plena llibertat”.
  
Teo Romero inhabilita 
la seva regidora 
d’Hisenda

MONTBUI / JORDI PUIGGRÒS

L’alcalde de Santa Margarida de Mont-
bui, Teo Romero (PSC), ha inhabilitat a 
la regidora d’Hisenda i Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament, Jésica Arroyo, 
per conflictes amb d’altres membres de 
l’equip de govern.
La jove regidora, cap de les Joventuts So-
cialistes de l’Anoia, s’hauria enfrontat als 
seus propis companys de partit enmig 
d’un Ple per desavinences personals i 
professionals. Jéssica Arroyo va explicar 
en el seu moment a una agència infor-
mativa que el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Montbui, Sebastià Leno, 
li hauria “fet la vida impossible, tant al 
lloc de treball com a fora”. Arroyo, de 
baixa des de fa més d’un mes per “pro-
blemes psicològics”, assegura que va ser 
insultada greument per Leno, el que li 
hauria provocat una “crisi d’ansietat”.
La regidora ha presentat una denúncia 
contra Leno i l’alcalde Romero a la justí-
cia ordinària, i ha declinat fer declaraci-
ons a La Veu. Per la seva banda, el PSC ha 
demanat ja oficialment la seva expulsió 
del partit.

La Diputació lliura a l’Ajuntament un estudi 
de mobilitat del barri de St. Agustí d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
L’Ajuntament d’Igualada ha rebut de 
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge de la Diputació de Barcelona 
l’estudi per la millora de la mobilitat al 
barri de Sant Agustí d’Igualada, que té 
com objectiu la millora de la qualitat 
urbanística de la zona, incrementant 
l’espai destinat als vianants, millorar la 
seguretat i qualitat en els itineraris dels 
vianants i pacificar els carrers alliberats 
de les funcions de trànsit de pas, entre 
altres. 

El document estudia bàsicament l’afec-
tació causada per la conversió en zones 
de vianants i prioritat invertida dels car-
rers del barri de Sant Agustí sobre les 
diferents xarxes de mobilitat en la zona. 
Altres objectius de l’estudi és la conso-
lidació del sistema de rondes existent i 
especialitzar el viari intern del barri per 
a funcions de distribució de trànsit dels 
veïns. 
L’estudi proposa la millora de les con-
nexions de vianants, l’adequació de 
l’entorn de l’Escola Pia, l’adequació de 

les parades de transport públic, afegint 
informació, horaris i rutes, nova orde-
nació del trànsit al barri, redistribució 
de l’oferta d’aparcament del carrer Sant 
Ignasi i la previsió de vies ciclistes del Pla 
Estratègic de carrils bici d’Igualada.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, Antoni Pàmies, declara-
va aquesta setmana que “encara no he 
tingut temps de poder estudiar a fons 
aquest informe, que va demanar en el 
seu dia l’Ajuntament”. En qualsevol cas, 
el regidor afirmava que “cal una redis-

tribució de tot el que té a veure amb la 
mobilitat d’aquesta zona, sobretot des-
prés de les obres que s’hi han fet arran 
del projecte de la Llei de Barris. És una 
zona complicada de la ciutat, amb car-
rers estrets, i calia fer-hi una actuació per 
ordenar-ho”.
L’estudi de mobilitat del barri de Sant 
Agustí s’inscriu en el programa munici-
pal de millora del barri, que està acollit a 
la Llei de Barris de la Generalitat de Cata-
lunya. Es tracta d’un barri de 11 Ha amb 
uns 1.680 habitants.
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La multinacional 
catalana, que controla 
la família propietària i 
Caixa Penedès, va tenir 
un 2009 esplèndid a 
nivell econòmic, i ara 
vol invertir 60 milions 
d’euros en una nova 
expansió

La UEA i el Consell demanen a Miquel i Costas 
SA que faci la seva ampliació a l’Anoia
Reunió amb la direcció general • Marc Castells i Ramon Felip van mantenir una reunió amb el Director General de la 
multinacional paperera, que ja té dues fàbriques a Capellades i la Pobla, per a que construeixi la nova planta a l'Anoia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El president del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Marc Castells, i el president de 
la Unió Empresarial (UEA), Ramon Felip, 
van mantenir recentment una reunió 
amb el President de la multinacional pa-
perera Miquel i Costas, Jordi Mercader, 
després de conèixer que el grup empre-
sarial pretén construir una nova planta 
a Espanya, preferentment a Catalunya. 
El grup, un dels capdavanters del sector 
paperer, i que és present a la Borsa, ja té 
dues fàbriques a l’Anoia, una a Capella-
des, i una altra a la Pobla de Claramunt, 
aquesta última pertanyent a la filial MB 
Papeles Especiales. També compta amb 
altres plantes a València i a Tortosa, en-
tre d’altres indrets.
Tot i que no s’ha volgut fer oficial el re-
sultat de la trobada -demanada insis-
tentment pel Consell Comarcal l’endemà 
mateix de conéixer la voluntat del grup 
empresarial a través de la premsa espe-
cialitzada- diverses fonts han explicat a 
La Veu que Miquel i Costas va prendre 
bona nota de la voluntat del sector so-
cioeconómic del nostre territori. La forta 
tradició paperera de la comarca i el fet 
que ja s’hi trobin dues de les fàbriques 
del grup podrien ser un punt a favor 
per a que finalment es pugui construir 
aquesta nova fàbrica. Des de la UEA i el 
Consell Comarcal van posar tota la seva 
disposició en alleugerir al màxim  els 
permisos necessaris, en contacte directe 
amb varis departaments de la Generali-
tat.
Fa pocs dies, Miquel i Costas ja ha consti-
tuït una nova filial, Terranova Papers, per 
a vehicular el projecte de creixement de 
la companyia, que inclou la construcció 
de la nova factoria, una decisió que, pel 
que fa al lloc triat finalment, el fabricant 
català preveu prendre abans de final 
d’any. Segons han concretat fonts de 
l’empresa, la nova societat està vincula-
da als plans de creixement avançats fa 
un mes pel president de l’empresa, Jordi 
Mercader, que va calcular una inversió 

per al sector del cigarret i d’altres fibres 
per al sector industrial; a Barcelona fa-
brica paper blanc de fumar i el paper au-
toextinguible, entre uns altres; a Mislata 
(València) produeïx paper de Bíblia i per 
a l’alimentació; a Capellades llibrets de 
paper de fumar, i a la Pobla de Claramunt 
papers especials per a ús industrial.

Prudència després del fracàs 
en el cas de Caterpillar a la Pobla
Els contactes entre els delegats anoiencs 
i el grup empresarial català s’han portat 
amb la màxima discreció -les primeres 
gestions van tenir lloc el mes de juny- i 
prudència. De cap de les maneres es vol 
caure en el mateix fracàs que va succeir 
l’any passat, quan la multinacional nor-
damericana Caterpillar estava decidint-
se entre implantar una gran fàbrica a 
Catalunya, específicament a la Pobla de 
Claramunt, o bé a la República Txeca, 
prop de la ciutat de Brno. 
La multinacional volia construir una 
gran factoria destinada no a la cons-
trucció d’excavadores -d’això és de que 
més es coneix aquesta marca- sinò a la 
creació, a través d’una de les seves fili-
als, de turbines de reactor per a l’aviació 
comercial. Diversos representants de 
l’empresa d’Estats Units van visitar la 
Pobla de Claramunt, però al final els pro-
blemes burocràtics i de relacions inte-
rinstitucionals van impossibilitar l’acord. 
Caterpillar va triar els txecs.

MB Papeles Especiales, filial de Miquel&Costas i Miquel, a la Pobla de Claramunt.

d’uns 60 milions d’euros entre 2010 i 
2012 per a afermar el creixement amb 
aquesta nova planta i una possible ad-
quisició en l’estranger. 
Terranova Papers tindrà el domicili so-
cial a Barcelona i el capital fundacional 
ascendeix a 100.000 euros que es dis-
tribuïxen en 50.000 accions (d’un valor 
nominal de dos euros) subscrites per les 
societats del grup Celulosa de Llevant i 
MB Papers Especials, segons ha informat 
la companyia a la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV).
El passat 21 de juny, el president de Mi-
quel i Costas va afirmar que amb aques-
ta “significativa” inversió la companyia 
pretén donar un pas de qualitat en el 
seu creixement després d’una etapa 
dedicada a la seva consolidació. “No re-
nunciarem a continuar fent d’empresa-
ris”, va dir Mercader, prenent decisions 
i assumint riscos en un context menys 
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Cabrera d'Anoia va viure una nova 
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Una delegació anoienca va mantenir una 
reunió amb Jordi Mercader, president de 
Miquel i Costas.

favorable.
Va explicar que l’empresa estudia en 
profunditat creixements de producció, 
la instal·lació d’una fàbrica amb nova 
gamma de producte -que suposaria la 
meitat del total de la inversió anuncia-
da- i el seu creixement no orgànic fora 
d’Espanya, sense precisar el país o con-
tinent, encara que Àsia no entraria en 
aquests plans, encara que és un mercat 
molt important, i Amèrica del Nord esta-
ria ben posicionada.
Mercader sí va concretar que la paperera 
vol potenciar la seva presència a Llatino-
amèrica, des de la seva filial Argentina, 
per a tenir més activitat en el Con Sud, i 
en països com Brasil o Xile.
El president de Miquel i Costas va cons-
tatar que aquests plans són possibles 
després d’un any 2009 que va qualificar 
de “bon exercici” a pesar de la crisi eco-
nòmica que ha fet figa en altres empre-

ses. L’empresa va guanyar 17,43 milions, 
un 49% més, la xifra de negocis va de-
créixer fins als 161,5 milions, un 6,1% 
menys respecte a 2008, i va batre el seu 
rècord d’inversió amb 18 milions.
Els resultats es van veure afavorits per la 
reducció del preu de la principals matè-
ries primeres i de l’energia, la millora del 
rendiment de l’estructura industrial com 
a conseqüència de les últimes inversi-
ons i una evolució favorable del tipus 
de canvi.
El paper de fumar copa sobre el 72% del 
volum de producció, encara que l’objec-
tiu és anar cedint protagonisme a altres 
tipus de papers industrials.
Sobre l’accionariat, Mercader va assegu-
rar que Caixa Penedès ha manifestat es-
tar còmode i ho ha demostrat quedant-
se amb un 4% que posseïa Cahispa. La 
caixa penedesenca, que s’integrarà en 
un SIP, controla ara el 17,9% de Miquel 
i Costas. La resta de l’accionariat es re-
parteix entre les famílies (30%), execu-
tius i gent pròxima (2,33%), accionistes 
estrangers, bàsicament fons (25%), Bes-
tinver (12,7%) i fons espanyols.
Miquel i Costas produeix a la seva fàbri-
ca de Tortosa pastes especials i tèxtils 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El preu de l’habitatge nou a Igualada ha 
baixat un 1% en els primers sis mesos 
d’aquest any, segons el darrer estudi fet 
públic per l’empresa Sociedad de Tasaci-
on SA. Així, el preu ha passat dels 1.877 
euros per metre quadrat de mitjana que 
tenia el desembre del 2009, als 1.859 
que tenia a finals de juny.
Ambtot, el preu actual és dels més com-
petitius de la província de Barcelona, 
tenint en compte que el d’Igualada és el 
preu mitjà més barat, exceptuant Man-
lleu o Berga, que són més lluny de l’àrea 

El preu de l’habitatge nou a Igualada ha baixat un 1% en 
els darrers sis mesos, però continua essent competitiu

IGUALADA / LA VEU 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalu-
nya (JARC) alerta que el municipi on es 
trobi ubicada una explotació ramadera 
podrà condicionar la seva viabilitat quan 
s’apliqui la nova Llei de Dejeccions Ra-
maderes a partir del 23 de setembre de 
2010. Des de JARC es vol posar de ma-
nifest que el fet que  els diferents muni-
cipis hagin d’adaptar el que diu la Llei 
a les seves ordenances municipals pot 
provocar greuges comparatius entre els 
ramaders en funció d’on estigui ubicada 
la seva granja.
Des de JARC s’han detectat casos, com el 
de les Masies de Voltregà o de diferents 
municipis de les comarques de Girona 
on la normativa és molt més restrictiva 
del que diu la Llei i per tant, els ramaders 
d’aquests municipis no poden fer les 
aplicacions de fems i purins de la ma-
teixa manera que ho fan els seus veïns, 
només uns quilòmetres més enllà.
La nova normativa que entrarà en vi-
gor el 23 de setembre – que és quan 
els municipis que es troben en zones 
vulnerables han de tenir adaptades les 
seves ordenances municipals pot marcar 
distàncies en l’aplicació de fems i purins, 
quan a la Llei l’únic que es diu es que en 
funció del punt on es trobi una explota-
ció s’han de seguir uns o altres protocols, 
però no es pot impedir aquesta pràctica 
que aboca als productors a haver de fer 
servir nitrogen químic per adobar els 
seus camps enlloc dels fems i purins.
En aquest sentit JARC ha presentat ja 
diferents al·legacions instant als Ajun-
taments a adaptar la normativa sense 
majors restriccions que les que detalla 
la normativa sectorial i alhora, en el cas 
dels Consells Comarcals se’ls ha instat 
per a que vetllin que tots els municipis 
de la comarca marquin els mateixos re-
quisits per evitar fer diferencies entre 
uns i altres.
Lluny de considerar les dejeccions rama-
deres com a residus, des de JARC es vol 
destacar que estem parlant d’un subpro-
ducte amb un elevat potencial nutritiu 
per als camps, per això s’ha de minimitzar 
l’impacte mediambiental i fer-lo servir 
de manera eficient que evita l’aplicació 
d’elements inorgànics al sòl com poden 
ser els adobs minerals o els fangs de de-
puradora.  Alhora, JARC recalca que la 
correcta aplicació de les dejeccions evita 
l’emissió de les olors i la contaminació de 
les capes freàtiques.

Promoció d’habitatges nous a l’Anoia.
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JARC alerta als 
ramaders davant la 
nova normativa que 
afecta les granges

Juny 2010 Desembre 2009 Diferència

ALT PENEDÊS

ANOIA

BAGES

BAIX LLOBREGAT

BARCELONÊS

BERGUEDÀ

GARRAF

MARESME

OSONA

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALOR MITJÀ PROVÍNCIA

VILAFRANCA DEL PENEDES 2.071 2.107 - 1,7%

IGUALADA 1.859 1.877 - 1,0%

MANRESA 2.009 2.014 - 0,2%

CASTELLDEFELS 2.819 2.866 - 1,6%

CORNELLA DE LLOBREGAT 2.758 2.771 - 0,5%

PRAT DE LLOBREGAT (EL) 2.774 2.789 - 0,5%

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 3.272 3.299 - 0,8%

GAVA 2.718 2.783 - 2,3%

MARTORELL 2.235 2.255 - 0,9%

MOLINS DE REI 2.394 2.439 - 1,8%

SANT BOI DE LLOBREGAT 2.545 2.587 - 1,6%

SANT FELIU DE LLOBREGAT 2.496 2.507 - 0,4%

SANT JOAN DESPI 2.793 2.914 - 4,2%

SANT JUST DESVERN 3.596 3.646 - 1,4%

VILADECANS 2.686 2.730 - 1,6%

BADALONA 2.759 2.777 - 0,6%

BARCELONA 3.907 3.965 - 1,5%

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') 3.067 3.118 - 1,6%

SANT ADRIA DE BESOS 3.108 3.110 - 0,1%

SANTA COLOMA DE GRAMENET 2.671 2.699 - 1,0%

BERGA 1.580 1.575 0

CUBELLES 2.161 2.221 - 2,7%

SANT PERE DE RIBES 2.299 2.304 - 0,2%

SITGES 3.090 3.162 - 2,3%

VILANOVA I LA GELTRU 2.254 2.312 - 2,5%

ARENYS DE MAR 2.905 2.900 0

CALELLA 2.222 2.252 - 1,3%

CANET DE MAR 2.354 2.354 0

MASNOU (EL) 2.883 2.908 - 0,9%

MALGRAT DE MAR 2.058 2.058 0

MATARO 2.705 2.754 - 1,8%

PINEDA DE MAR 2.190 2.208 - 0,8%

PREMIA DE MAR 2.911 3.026 - 3,8%

SANT ANDREU DE LLAVANERES 2.427 2.441 - 0,6%

SANT POL DE MAR 2.360 2.385 - 1,0%

VILASSAR DE MAR 2.662 2.670 - 0,3%

MANLLEU 1.737 1.757 - 1,1%

VIC 1.947 1.980 - 1,7%

BARBERA DEL VALLES 2.156 2.212 - 2,5%

CASTELLAR DEL VALLES 2.090 2.100 - 0,5%

CERDANYOLA DEL VALLES 2.483 2.530 - 1,9%

MONTCADA I REIXAC 2.295 2.345 - 2,1%

RIPOLLET 2.175 2.215 - 1,8%

RUBI 2.322 2.369 - 2,0%

SABADELL 2.591 2.604 - 0,5%

SANT CUGAT DEL VALLES 3.122 3.172 - 1,6%

TERRASSA 2.505 2.513 - 0,3%

CALDES DE MONTBUI 2.147 2.162 - 0,7%

CARDEDEU 2.184 2.184 0

GRANOLLERS 2.565 2.591 - 1,0%

MOLLET DEL VALLES 2.499 2.524 - 1,0%

SANT CELONI 2.032 2.047 - 0,7%

3.089 3.130 - 1,3%

Preus en euros per metre quadrat en vivenda nova. Font: Sociedad de Tasacion, SA.

metropolitana que el cas de la capital de 
l’Anoia. Les xifres amb les que es mou 
Igualada són molt similars a les de Vic, 
però poblacions properes a nosaltres 
com Manresa, Vilafranca del Penedès o 
Martorell es mouen amb preus per so-
bre dels dos mil euros per metre quadrat 
d’habitatge nou.
De totes les ciutats de la demarcació de 
Barcelona estudiades -veure quadre- es 
pot observar com el preu de l’habitatge 
baixa en tots els casos, o com a molt, es 
manté.
Ambtot, en els primers cinc mesos de 

l’any, es confirma la recuperació de fi-
nals de 2009, amb l’inici de 7.731 nous 
habitatges, que suposa un increment 
interanual del 41,3%, segons fonts de la 
Secretaria d’Habitatge, a partir dels pro-
jectes visats pels col·legis d’aparelladors. 
Això representa més de la meitat dels 
habitatges que es van iniciar durant tot 
l’any passat, que van ser 12.358.
Per demarcacions, a Barcelona és on 
més s’ha notat el creixement de l’inici 
de nous habitatges, amb un increment 
d’un 88% en relació amb els mesos de 
gener i juny de l’any passat; a Lleida ha 
augmentat un 9,2%, i a Girona, un 3,9%. 
A Tarragona i a les Terres de l’Ebre, la 
variació interanual encara es manté en 
xifres negatives.
Aquests primers sis mesos de 2010 cons-
taten també un augment important de 
nous habitatges amb protecció oficial. 
Així, el nombre d’habitatges protegits 
iniciats a Catalunya aquesta primera 
meitat d’any ha arribat a 4.995, cosa que 
representa el 64,6% del total dels habi-
tatges iniciats de gener a juny a Catalu-
nya. Aquesta xifra permet ser optimista 
en l’acompliment enguany dels objec-
tius del Pacte nacional de l’habitatge, 
que són un 67,9% superiors als de 2009. 

Augmenten les compravendes
Catalunya aglutina, juntament amb An-
dalusia, el País Valencià i la comunitat de 

Madrid el 58,2% de les compravendes 
d’habitatges efectuades durant el mes 
de juny passat. La comunitat catalana 
va registrar 4.610 compravendes d’ha-
bitatge, la majoria de les quals es van 
efectuar a Barcelona, segons ha infor-
mat aquest dimarts l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE).
Sumant les finques urbanes (habitatges 
i altres immobles de naturalesa urbana) 
i les rústiques, el total de finques trans-
meses al juny va ser de 19.176. Pel que 
fa als 9.090 habitatges transmeses a 
Catalunya, 4.610 es van transmetre per 
compravenda, 182 per donació, 59 per 
permuta i 2.081 per herència. Respecte 
al règim i estat, de les 4.610 compraven-
des, 4.345 finques eren lliures, mentre 
que l’habitatge protegit registrava un 
valor de 265. Es van efectuar 1992 com-
pravendes d’habitatges nous i 2.618 
d’habitatge usat.
En el conjunt de l’Estat espanyol, la com-
pravenda d’habitatges va augmentar en 
un 7% al juny respecte al mateix mes 
de l’any passat, fins a un total de 37.297 
operacions, el 48,1% de les quals es 
van realitzar sobre habitatges nous i el 
51,9%, sobre immobles de segona mà.
En la taxa interanual, les operacions 
de compravenda d’habitatges van re-
puntar al juny per sisè mes consecutiu, 
després de dos anys registrant caigudes 
interanuals.
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CABRERA D’ANOIA / LA VEU

Coincidint amb la seva Festa Major, Ca-
brera d’Anoia ha vist passar una nova 
edició del MercAnoia, que organitza la 
FACS (Federació Anoienca de Comerç i 
Serveis) en diferents municipis de la co-
marca, sobretot els d’àmbit més rural. 
En total, hi van participar una vintena 
d’empreses de productes artesanals, i 
es va comptar amb la participació d’en-
titats locals com  Protecció Civil, l’AMPA 
CEIP, la Banda de Cornetes amb Majorets 
i el Cub Esportiu de Cabrera, que varen 
realitzar diferents exposicions i activi-
tats participatives. També es va fer un 
tast de productes locals per a tots els 
assistents.

El MercAnoia va passar per Cabrera

La nova caixa Unnim obre una línia de 
microcrèdits per a petites empreses
IGUALADA/ LA VEU 

Unnim ha obert una línia de microcrè-
dits d’un import de 2 milions d’euros 
orientada a fomentar i a donar suport 
projectes d’autoocupació i a la creació 
i l’impuls de petites empreses innova-
dores a Catalunya. És sense dubtes una 
excel.lent notícia per a les nostres em-
preses, molt ofegades per la manca de 
crèdit de les entitats financeres.
Aquesta línia creditícia es posa en mar-
xa a través d’un conveni subscrit amb 
l’IFEM (Instruments Financers per a Em-
preses Innovadores S.L.), societat filial 
de l’Institut Català de Finances, i s’englo-
ba en el programa JEREMIE de la Unió 
Europea.

Participació en el programa JEREMIE 
de la Unió Europea
A través d’aquest acord, Unnim parti-
cipa, doncs, en el programa JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises), que és una inici-
ativa conjunta de la Comissió Europea 
i el Fons Europeu d’Inversions, destina-
da específicament  a facilitar l’accés al 
finançament de microempreses i pimes 
de la Unió Europea.
Cal remarcar que Unnim ha estat una de 
les entitats financeres guanyadores del 
concurs per participar en aquest progra-
ma de microcrèdits, i és l’única caixa de 
la Federació Catalana de Caixes d’Estal-
vis que hi pren part. En la selecció, s’ha 
valorat l’experiència en la comercialitza-
ció d’altres línies d’aquests tipus de crè-

dits, la implantació territorial de l’entitat, 
els canals de distribució, els sistemes de 
gestió del risc, etc.
Aquesta nova línia creditícia forma part 
de les actuacions a favor de l’activitat 
empresarial, que és un dels eixos priori-
taris del primer Pla Estratègic 2010-2013 
d’Unnim. 

Microempreses, autònoms, projectes 
innovadors
Aquests tipus de préstecs van dirigits a 
petites empreses, microempreses, au-
tònoms i professionals que s’estableixin 
per compte propi que vulguin constituir 
petits negocis, joves emprenedors amb 
idees innovadores i viables, que vulguin 
fer realitat els seus projectes. 
Aquests microcrèdits poden significar el 
primer pas per tirar-los endavant. Són, 
per tant, una via més de generació de 
noves empreses, amb la consegüent 
creació de llocs de treball.

La bona idea i el projecte innovador i 
viable : la garantia
Cal destacar que justament la bona idea, 
el bon projecte i la seva viabilitat és la 
garantia principal per a l’entitat finan-
cera i és un factor determinant per a la 
concessió del finançament.
Aquesta línia de microcrèdits d’Unnim 
té una dotació de 2 milions d’euros i està 
cofinançada al cinquanta per cent amb 
l’IFEM.
El préstec pot finançar la totalitat de la 
inversió, fins a un màxim de 25.000 eu-

ros. El tipus d’interès, referenciat a l’evo-
lució de l’Euribor, ve determinat per les 
característiques de cada operació i del 
projecte. El termini d’amortització se 
situa entre 3 i 7 anys, amb l’opció d’es-
tablir fins a dos anys de carència, amb la 
qual cosa s’obté una quota més reduïda 
durant aquest període per facilitar el pa-
gament.
Aquesta línia de crèdit té una vigència 
fins al 31 de desembre de 2013, i durant 
aquest període l’entitat financera podrà 
seguir fent operacions de crèdit amb 
el saldo que tingui disponible per les 
amortitzacions que es vagin realitzant.
Unnim posa a disposició els seus serveis 
especialitzats de la Banca d’Empreses 
per donar suport a emprenedors que 
vulguin endegar nous projectes i crear 
petits negocis. 
Unnim neix fruit de la fusió entre Caixa 
Manlleu, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa. 
Amb uns actius de gairebé 30.000 mili-
ons d’euros i un milió de clients, entre 
particulars i empreses, ha començat a 
operar l’1 de juliol del 2010. Disposa 
actualment d’una xarxa de 726 oficines.  
Compta amb 2.900 professionals. 
L’entitat està implantada en 32 comar-
ques i en 179 municipis de Catalunya, 
que representen el 90% del total de la 
població catalana. Així mateix, la caixa 
és present a 19 localitats d’altres punts 
de l’Estat, amb 30 oficines a Madrid ca-
pital i en les principals ciutats d’aquesta 
comunitat; 10, a la Comunitat Valencia-
na; 3, a Saragossa, i 1, a Sevilla. 

Cabrera d’Anoia ha viscut la seva Festa Major i el MercAnoia.
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Molts dirigents polítics i gurús econo-
mics estan convençuts que sols s’han 
de recolzar aquelles activitats a les que 
ells hi veuen futur. Aquelles que poden 
competir en un món global, que ja han 
fet seu, i que comporta el creixement 
permanent com únic vehicle possible 
per mantenir la societat del benestar. 
És una decisió simple però de difícil 
aplicació. Primer perquè trobar acti-
vitats on no hi hagi competència ja 
és difícil, però és impossible mantenir 
posicions d’exclusivitat a llarg termini. I 
aleshores la única forma és haver acon-
seguit una posició rellevant per poder 
conservar els mercats i engrandir-los i 
seguir guanyant volum amb expansió 
geogràfica i ampliació de l’oferta de 
producte.
La productivitat va créixer a USA a una 
mitjana anual del 1,4% des 1973 a 1995. 
O sigui que es necessitarien cinquanta 
anys per doblar-se. Però del 1948 al 
1972 la mitjana va ser del 2,7%, i per 
tant es va doblar en només 26 anys. 
Aquest període es coneix pel Golden 
Age, és a dir l’edat d’or, i va fer que els 
estàndards americans creixessin molt 
més ràpidament que altres nacions. I 
del 1995 al 2000 es va tornar a créixer 
al ritme del 2,6%, i va tenir una punta 
excepcionalment bona del 3,6% anu-
al durant el període del 2001 al 2003. 
Segons Eric Brynjolffson, economista 
de la MIT, i Adam Saunders, professor 
de l’escola de negocis Wharton, autors 
del llibre titulat “Wired for information”, 
aquest creixement es motivà la im-
plantació del sistemes d’IT. 
Però no totes les activitats poden tenir 
uns comportaments tan extraordinaris. 
Ni tampoc totes les persones poden es-
tar en aquestes tecnologies encara que 
tinguin la formació.  I moltes no podran 
estar mai a l’última novetat. I aleshores 
la societat es va dividint entre els que 
sí poden fer-ho i mantenen un treball 
ben remunerat, que els permet pro-
gressar i fer carrera professional, i els 
que no troben altra cosa que treballs 
eventuals diversos i sense connexió, 
que els impedeix fer-ho. Perquè ells 
s’han d’agafar a qualsevol cosa i poder 
menjar. Feines sense horitzons, sense 
al·licients i mal retribuïdes. Mentre els 
que estan en clústers de l’excel·lència 
segueixen creixent, les activitats que 
queden desfasades pateixen molt per 
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mantenir-se vives.
Ja no és una qüestió només de model 
social. Ni d’igualtat d’oportunitats, sinó 
de sort en la selecció de treballs. Així 
en aquests dies veiem que els contro-
ladors aeris defensen  els seus drets da-
vant la retallada del 30% del seu salari. 
Sembla que tothom reaccionaria ma-
lament davant una agressió semblant, 
però hi ha la peculiaritat de que el seu 
salari és de 360.000 euros anuals i els 
hi volen deixar en 250.000... No tothom 
pot ser controlador, encara que l’accés 
a la feina no requereixi una formació 
d’enginyer de ponts canals i camins. 
Però no ens creguem que són els únics 
que tenen remuneracions d’aquest ni-
vell. Són molts els que tenen “respon-
sabilitats” que  “justifiquen” per la seva 
especialització, pel escàs nombre de 
llocs de treball disponibles i pel corpo-
rativisme dels seus membres. I en canvi 
cada dia i ha més persones, amb for-
mació i sense, que tenen barrat el pas 
al treball, simplement perquè tampoc 
hi ha el que es voldria. 
És una situació de desigualtats que s’ha 
anat covant amb els anys. Obrir la glo-
balització i la “competència” quan les 
condicions no són iguals per a tothom 
comporta barreres inabastables. Isidre 
Fainé, President de la Caixa, ja va fer fa 
molts anys la seva tesi doctoral sobre 
l’atur estructural. Avui també defensa 
que s’ha d’alliberar el talent mitjan-
çant la reducció dels equips directius i 
escoltant més a empleats i clients. I la 
carrera en aquesta millora passa per ser 
menys, i fer més feina. D’això se’n diu 
millorar la productivitat. Aleshores que 
han de fer els que no en tenen,  els que 
sobren, els que no troben on inserir les 
seves capacitats i el seu potencial? Rei-
han Salam, conseller de la New Ame-
rica Foundation, creu que hi ha feines 
que no retornaran mai més. Molts dels 
fills dels que avui són de classe mitja-
na hauran de convertir-se en servents, 
cuidadors i ocupats a precari que 
s’hauran de mantenir com es pugui. I 
això que només siguin unes minories 
les que pugin viure bé no sembla gaire 
sostenible en règims democràtics on el 
poder està en les majories... Cal trobar 
alguna sortida real que ajudi a l’ocupa-
ció i no de totes aquestes mesures de 
les que avui es parla. 

Vers una generació 
d’ocupats a precari?
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L’Igualada HC jugarà la Copa CERS de la 
propera temporada com a cap de sèrie 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El Vilanova, el Lloret i l’Igualada seran els 
tres representants catalans en la pròxi-
ma edició de la copa de la CERS, després 
que el Comitè Europeu de Rink Hockey 
(CERH) hagi fet pública la llista oficial 
amb els 27 inscrits. Els tres equips cata-
lans seran els tres primers caps de sèrie 
en el sorteig de les fases classificatòries 
que es farà l’11 de setembre, i, per tant, 
no es podran trobar en la fase preliminar 
que tindrà lloc el 20 de novembre i el 18 
de desembre.
En aquesta primera fase fins a set equips 
quedaran exempts de participar-hi. Els 
vuitens de final es jugaran el 22 de ge-
ner del 2011 i el 19 de febrer, i els quarts 
seran el 19 de març i el 9 d’abril. La final 
a quatre es jugarà el cap de setmana del 
7 i 8 de maig. Entre els rivals dels tres Igualada i Tenerife seran dos dels equips de l’Estat espanyol que jugaran la CERS la propera temporada. Foto arxiu (Joan Guasch).
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Futbol
Sis equips anoiencs al grup 
dotzé de la segona territorial

Muntanya
L'equip anoienc que travessa 
els Pirineus ja és a Andorra
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Calendari Hoquei OK Lliga Temporada 2010-11
Jornada 1/14 (2-10/15-1)
 Liceo - Tenerife
 Reus Dep. - GEiEG Girona
 Vic - Voltregà
 Lloret - Vendrell
 Blanes - Vilanova
 IGUALADA - Alcoi
 FC Barcelona - Noia Freixenet

Jornada 2/15 (9-10/22-1)
 Tenerife - FC Barcelona
 GEiEG Girona - Liceo
 Voltregà - Reus Dep.
 Vendrell - Vic
 Vilanova - Lloret
 Alcoi - Blanes
 Noia Freixenet - IGUALADA

Jornada 3/16 (16-10/5-2)
 Tenerife - GEiEG Girona
 Liceo - Voltregà
 Reus Dep. - Vendrell
 Vic - Vilanova
 Lloret - Alcoi
 Blanes - Noia Freixenet
 FC Barcelona - IGUALADA

Jornada 4/17 (23-10/12-2)
 GEiEG Girona - FC Barcelona
 Voltregà - Tenerife
 Vendrell - Liceo
 Vilanova - Reus Dep.
 Alcoi - Vic
 Noia Freixenet - Lloret
 IGUALADA - Blanes

Jornada 5/18 (30-10/19-2)
 GEiEG Girona - Voltregà
 Tenerife - Vendrell
 Liceo - Vilanova
 Reus Dep. - Alcoi
 Vic - Noia Freixenet
 Lloret - IGUALADA
 FC Barcelona - Blanes

Jornada 6/19 (6-11/5-3)
 Voltregà - FC Barcelona
 Vendrell - GEiEG Girona
 Vilanova - Tenerife
 Alcoi - Liceo
 Noia Freixenet - Reus Dep.
 IGUALADA - Vic
 Blanes - Lloret

Jornada 7/20 (13-11/12-3)
 Voltregà - Vendrell
 GEiEG Girona - Vilanova
 Tenerife - Alcoi
 Liceo - Noia Freixenet
 Reus Dep. - IGUALADA
 Vic - Blanes
 FC Barcelona - Lloret

Jornada 8/21 (20-11/26-3)
 Vendrell - FC Barcelona
 Vilanova - Voltregà
 Alcoi - GEiEG Girona
 Noia Freixenet - Tenerife
 IGUALADA - Liceo
 Blanes - Reus Dep.
 Lloret - Vic

Jornada 9/22 (27-11/2-4)
 Vendrell - Vilanova
 Voltregà - Alcoi
 GEiEG Girona - Noia Freixenet
 Tenerife - IGUALADA
 Liceo - Blanes
 Reus Dep. - Lloret
 FC Barcelona - Vic

Jornada 10/23 (4-12/9-4)
 Vilanova - FC Barcelona
 Alcoi - Vendrell
 Noia Freixenet - Voltregà
 IGUALADA - GEiEG Girona
 Blanes - Tenerife
 Lloret - Liceo
 Vic - Reus Dep.

Jornada 11/24 (11-12/30-4)
 Vilanova - Alcoi
 Vendrell - Noia Freixenet
 Voltregà - IGUALADA
 GEiEG Girona - Blanes
 Tenerife - Lloret
 Liceo - Vic
 FC Barcelona - Reus Dep.

Jornada 12/25 (18-12/21-5)
 FC Barcelona - Alcoi
 Noia Freixenet - Vilanova
 IGUALADA - Vendrell
 Blanes - Voltregà
 Lloret - GEiEG Girona
 Vic - Tenerife
 Reus Dep. - Liceo

Jornada 13/26 (8-1/28-5)
 Alcoi - Noia Freixenet
 Vilanova - IGUALADA
 Vendrell - Blanes
 Voltregà - Lloret
 GEiEG Girona - Vic
 Tenerife - Reus Dep.
 Liceo - FC Barcelona

Una de les novetats importants és la 
reducció d’equips, passant de 16 a 14. 
Serà lliga regular una mica més curta i, 
precisament per això, més intensa. La 
tornada del descens de tres equips afer-
rissarà la lluita en la mitja taula. El final 
de calendari dirigit augura un final de 
temporada d’infart, amb la lluita pel títol 
decidint-se en partits entre rivals direc-
tes. L’OK Lliga començarà el 2 d’octubre i 
acabarà el 28 de maig.
L’Igualada debutarà a casa, la primera 
jornada, davant l’Alcoi. A la tercera jor-
nada, partit al Palau: Barça-Igualada.

conjunts catalans en la CERS hi haurà 
dos equips més de l’OK Lliga, el Tenerife 
i l’Alcoi.
La resta d’equips participants a la prope-
ra edició de la CERS -competició que mai 
ha guanyat l’Igualada- seran:  Iserlohn 
(Ale), Weil (Sui), Benfica (Por), Quevert 
(Fra), Oliveirense (Por), Merignac (Fra), 
Walsum (Ale), Thunerstern (Sui), Wimmis 
(Sui), Amatori Lodi (Ita), Giovinnazo (Ita), 
La Vendeenne (Fra), Braga (Por), Diess-
bach (Sui), Fisica (Por), Darmstadt (Ale), 
Sarzana (Ita), Saint Brieuc (Fra), Middles-
brough (Ing), Seregno (Ita), Herne Bay 
(Ing) i Dornbirnd (Aut). 
A continuació us presentem el calendari 
de l’OK Lliga per a la propera tempora-
da, que s’iniciarà el 2 d’octubre, després 
del Campionat d’Europa que es jugarà a 
Wuppertal del 5 a l’11 de setembre.

IGUALADA / LA VEU

La selecció sènior femenina d’hoquei 
sobre patins ha iniciat el seu programa 
d’entrenaments preparatoris de cara al 
pròxim Campionat del Món de l’especi-
alitat, que es disputarà a Alcobendas del 
25 de setembre al 2 d’octubre.
Les internacionals, dirigides per Joan 
Solé, es concentraran durant les prime-
res setmanes a Cassà de la Selva (Girona) 
i realitzaran doble sessió diària. A la fi de 
mes, la selecció es desplaçarà dos dies a 
la pista de l’Sferic de Terrassa i des del 30 
d’agost s’instal·larà a CAR de Sant Cugat 
para completar el seu programa de tre-
ball previ al Mundial.
El tècnic del combinat espanyol va con-
firmar que l’equip disputarà diverses 
trobades amistoses, amb rivals i dates 
encara per concretar, que serviran com 
bon banc de proves per a ultimar els 
detalls d’una selecció que haurà de de-
fensar en aquesta cita de casa el títol 
conquistat fa dos anys a Japó.
El CP Voltregà aporta, com ve passant 
en les últimes convocatòries, el gruix 
d’aquesta selecció que combina expe-
riència i joventut per a formar un bloc 
molt competitiu.
Per la seva banda la selecció sub-20 
també té posades les seves mires en al-
tre important compromís que arribarà 
després de l’estiu, com és el Campionat 

La selecció femenina sènior 
ja es prepara pel Mundial 
d’Alcobendas

d’Europa que se celebrarà a Darmstadt 
(Alemanya), del 20 al 24 d’octubre. És per 
això que el combinat nacional participa-
rà en el Torneig Internacional d’Igualada 
que es portarà a terme els dies 18 i 19 
de setembre.
Un dels hàndicaps més importants serà 
tornar a inculcar el xip de les antigues 
regles de joc, ja que en el Campionat del 
Món d’Alcobendas encara no s’aplicaran. 
La tornada a les targetes grogues i a les 
faltes no acumulables suposa afegir un 
plus d’agressivitat al joc de les espanyo-
les, acostumades a l’OK Lliga Femenina 
a un joc més fluid i dinàmic.
La igualadina Marta Soler reconeix que 
“estem a dos o tres dies de començar a 
treballar de gom a gom, encara que ja 
hi ha seleccions com la colombiana que 
treballen des de fa dies”. Soler no dubta 
a assenyalar que es tracta “del títol més 
important del món, i ja la tenim a tocar, 
tot just dos mesos”.



IGUALADA / LA VEU

El passat dissabte, 31 de juliol, quatre 
membres del Club Excursionista Anoia de 
Masquefa, assoliren terres andorranes en 
el seu desig de creuar Els Pirineus. Amb 
l’objectiu d’arribar al Cantàbric seguint 
les etapes del Sender de Gran Recorre-
gut GR11, els muntanyencs masquefins 
ja han cobert el tram comprès entre Cap 
de Creus (Alt Empordà) i Encamp (Andor-
ra). Degut al seu ampli calendari, el CEA 
nomes pot dedicar al voltant de cinc sor-
tides cada any, d’un o dos dies, per anar 
realitzant aquesta travessa transpirinen-
ca, però, poc a poc, van avançant cap al 
seu final.
Aquest cap de setmana passat, realitza-
ren un tram molt dur però, això va servir 
per fer un gran pas endavant. Els quatre 
caminants, van iniciar el seu camí just allà 
on l’havien deixat el passat 1 de maig; 
al Refugi de Malniu (Meranges – La Cer-
danya). Cobririen una distància de 28,7 
kms. amb un desnivell total acumulat de 
+1385 mts. – 2160 mts. realitzant la tota-
litat de la pujada durant la primera jorna-
da. Aquesta, compresa entre Malniu i el 
Refugi de l’Illa, es va cobrir en 7:35 hores. 
Enrere es deixava el fantàstic paisatge de 
La Cerdanya; la serra del Puigmal, la Tossa 
d’Alp, la Serra del Cadí i la plana comarcal, 

L’equip anoienc que travessa els Pirineus ja és a Andorra

per trobar-ne un altre també encantador. 
Fortes pujades i baixades acompanyaven 
als excursionistes que havien d’aturar-se 
sovint per revisar el mapa i reconèixer 
els voltants per on passaven; cims, llacs, 
valls... fer fotos i hidratar-se. Indrets con-
crets que marcaven fites damunt del 
paper i que ajudaven a fer el camí més 
portador; el Refugi de Joaquim Folch o 
d’Engorgs, els Estanys dels Minyons i el 
de la Portella situats pintorescament sota 
mateix del Puigpedrós (2914mts), arribar 
a l’ample Portella d’Engorgs salvant una 
petita glacera per saltar a Vall de la Llosa, 
on el fort desnivell negatiu els conduí a 
la Cabana dels Esparvers on aquest es 

transformà fortament en positiu. Aquest 
precisament, va ser el tram més dur de 
tota la travessa. Desnivell, distància i el 
cansament acumulat a les cames, trans-
formà tot el fantàstic del camí en una 
necessitat impetuosa d’arribar al Refugi. 
Una senzilla tanca de filferro, com la que 
limita el pas del bestiar d’un camp a un al-
tre, delimitava la frontera entre Catalunya 
i Andorra. Sobtadament, el paisatge can-
vià. L’Estany de l’Illa donava la benvingu-
da als caminants, indicant que el final de 
la jornada estava a prop. Als pocs metres, 
s’arribà al Refugi de l’Illa (2480mts). Amb 
un poupurri de colors i procedències, el 
refugi guardava una amable benvinguda 

Calendari Futbol 2a. Territorial grup 12 Temporada 2010-11
Jornada 1/18 (12-9/23-1)
Vilafranca Atl. - St. Pere M.  
Suburense - PM Tossa M. 
La Granada - Riudebitlles 
Monjos - Pobla Cl.  
Capellades - Vilanova C. 
Mediona - Òdena  
Vista Alegre MTB - Piera  
Roquetes - Les Cabanyes 
St. Pau Ordal - Ribes  
 
Jornada 2/19 (19-9/30-1)
St. Pere M. - St. Pau Ordal 
PM Tossa M. - Vilafranca Atl. 
Riudebitlles - Suburense  
Pobla Cl. - La Granada  
Vilanova C. - Monjos  
Òdena - Capellades  
Piera - Mediona  
Vista Alegre MTB - Les Cabanyes 
Ribes - Roquetes  
 
Jornada 3/20 (26-9/6-2)
St. Pere M. - PM Tossa M. 
Vilafranca Atl. - Riudebitlles 
Suburense - Pobla Cl.  
La Granada - Vilanova C. 
Monjos - Òdena  
Capellades - Piera  
Mediona - Les Cabanyes 
Vista Alegre MTB - Ribes  
St. Pau Ordal - Roquetes  
 
Jornada 4/21 (3-10/13-2)
PM Tossa M. - St. Pau Ordal 
Riudebitlles - St. Pere M. 
Pobla Cl. - Vilafranca Atl. 
Vilanova C. - Suburense  
Òdena - La Granada  
Piera - Monjos  
Les Cabanyes - Capellades  
Ribes - Mediona  
Roquetes - Vista Alegre MTB

Els participants a la travessa.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 d’agost de 201030 WWW.VEUANOIA.CAT Esports  

Jornada 5/22 (10-10/20-2)
 PM Tossa M. - Riudebitlles
 St. Pere M. - Pobla Cl.
 Vilafranca Atl. - Vilanova C.
 Suburense - Òdena
 La Granada - Piera
 Monjos - Les Cabanyes
 Capellades - Ribes
 Mediona - Roquetes
 St. Pau Ordal - Vista Alegre MTB

Jornada 6/23 (17-10/27-2)
 Riudebitlles - St. Pau Ordal
 Pobla Cl. - PM Tossa M.
 Vilanova C. - St. Pere M.
 Òdena - Vilafranca Atl.
 Piera - Suburense
 Les Cabanyes - La Granada
 Ribes - Monjos
 Roquetes - Capellades
 Vista Alegre MTB - Mediona

Jornada 7/24 (24-10/13-3)
 Riudebitlles - Pobla Cl.
 PM Tossa M. - Vilanova C.
 St. Pere M. - Òdena
 Vilafranca Atl. - Piera
 Suburense - Les Cabanyes
 La Granada - Ribes
 Monjos - Roquetes
 Capellades - Vista Alegre MTB
 St. Pau Ordal - Mediona

Jornada 8/25 (31-10/20-3)
 Pobla Cl. - St. Pau Ordal
 Vilanova C. - Riudebitlles
 Òdena - PM Tossa M.
 Piera - St. Pere M.
 Les Cabanyes - Vilafranca Atl.
 Ribes - Suburense
 Roquetes - La Granada
 Vista Alegre MTB - Monjos
 Mediona - Capellades

Jornada 9/26 (7-11/27-3)
 Pobla Cl. - Vilanova C.
 Riudebitlles - Òdena
 PM Tossa M. - Piera
 St. Pere M. - Les Cabanyes
 Vilafranca Atl. - Ribes
 Suburense - Roquetes
 La Granada - Vista Alegre MTB
 Monjos - Mediona
 St. Pau Ordal - Capellades

Jornada 10/27 (14-11/3-4)
 Vilanova C. - St. Pau Ordal
 Òdena - Pobla Cl.
 Piera - Riudebitlles
 Les Cabanyes - PM Tossa M.
 Ribes - St. Pere M.
 Roquetes - Vilafranca Atl.
 Vista Alegre MTB - Suburense
 Mediona - La Granada
 Capellades - Monjos

Jornada 11/28 (21-11/10-4)
 Vilanova C. - Òdena
 Pobla Cl. - Piera
 Riudebitlles - Les Cabanyes
 PM Tossa M. - Ribes
 St. Pere M. - Roquetes
 Vilafranca Atl. - Vista Alegre MTB
 Suburense - Mediona
 La Granada - Capellades
 St. Pau Ordal - Monjos

Jornada 12/29 (28-11/17-4)
 Òdena - St. Pau Ordal
 Piera - Vilanova C.
 Les Cabanyes - Pobla Cl.
 Ribes - Riudebitlles
 Roquetes - PM Tossa M.
 Vista Alegre MTB - St. Pere M.
 Mediona - Vilafranca Atl.
 Capellades - Suburense
 Monjos - La Granada

Jornada 13/30 (5-12/1-5)
 Òdena - Piera
 Vilanova C. - Les Cabanyes
 Pobla Cl. - Ribes
 Riudebitlles - Roquetes
 PM Tossa M. - Vista Alegre MTB
 St. Pere M. - Mediona
 Vilafranca Atl. - Capellades
 Suburense - Monjos
 St. Pau Ordal - La Granada

Jornada 14/31 (12-12/8-5)
 Piera - St. Pau Ordal
 Les Cabanyes - Òdena
 Ribes - Vilanova C.
 Roquetes - Pobla Cl.
 Vista Alegre MTB - Riudebitlles
 Mediona - PM Tossa M.
 Capellades - St. Pere M.
 Monjos - Vilafranca Atl.
 La Granada - Suburense

Jornada 15/32 (19-12/15-5)
 Piera - Les Cabanyes
 Òdena - Ribes
 Vilanova C. - Roquetes
 Pobla Cl. - Vista Alegre MTB
 Riudebitlles - Mediona
 PM Tossa M. - Capellades
 St. Pere M. - Monjos
 Vilafranca Atl. - La Granada
 St. Pau Ordal - Suburense

Jornada 16/33 (9-1/22-5)
 St. Pau Ordal - Les Cabanyes
 Ribes - Piera
 Roquetes - Òdena
 Vista Alegre MTB - Vilanova C.
 Mediona - Pobla Cl.
 Capellades - Riudebitlles
 Monjos - PM Tossa M.
 La Granada - St. Pere M.
 Suburense - Vilafranca Atl.

Jornada 17/34 (16-1/29-5)
 Les Cabanyes - Ribes
 Piera - Roquetes
 Òdena - Vista Alegre MTB
 Vilanova C. - Mediona
 Pobla Cl. - Capellades
 Riudebitlles - Monjos
 PM Tossa M. - La Granada
 St. Pere M. - Suburense
 Vilafranca Atl. - St. Pau Ordal 

Un total de 18 equips prendran part en 
la lliga Anoia-Penedès-Garraf del grup 
dotzè de la segona categoria territori-
al. Aquest any, amb l’ascens del Moja i 
Cubelles a primera territorial, hi ha les 
novetats del Ribes i la Suburense, des-
cendits de la categoria superior, i la pre-
sència dels nous equips procedents de 
la tercera categoria territorial: Roquetes 
(Garraf ), Mediona (Alt Penedès), Penya 
Madridista de la Tossa de Montbui (Ano-
ia), i el retorn de l’Òdena al grup, després 
del seu passi, la temporada anterior, pel 
grup del Bages i Berguedà. En canvi, 
perd presència en aquest grup el Mas-
quefa, que passa al grup vuitè, fent com-
panyia als equips del Baix Llobregat.
La temporada començarà, amb sis 
equips de l’Anoia, el proper 12 de setem-
bre, i finalitzarà el 29 de maig. 
Amb els nous canvis de les categories 
territorials, el campió del grup passa-
rà a la futura Segona Divisió Catalana, 
mentre que del 2on. a l’onzé classificat 
quedaran a la nova Tercera Divisió. Del 
dotzè al darrer classificat, passaran a la 
Quarta Divisió.

als membres del CEA. L’ambient excursi-
onista i fraternal que comporta un refugi 
d’alta muntanya com el Refugi de l’Illa, va 
fer d’aquella nit una vetllada inoblidable, 
on uns i altres intercanviaven experiènci-
es que eren escoltades amb interès per la 
resta, i poder així, prendre nota pel camí 
que uns i altres prendrien el dia següent, 
fos quina fos la seva direcció. El poder 
clorar aigua, també va ser un tema de 
conversa prou interessant per no haver 
de patir cap mal.
L’endemà a les 6h, un mos i a seguir el 
camí. Els esperaven 5h fins al final de 
l’etapa. Amb un paisatge immillorable, 
els quatre membres del Club masquefí, 
iniciaven un descens de prop 1400mts en 
15kms. Cabanes, refugis, fonts, estanys i 
la Serra de Sirvent de companyia. L’aigua, 
protagonista de l’etapa. Un cop arribats 
a la Vall del Madriu, una Vall considerada 
com una de les més verges d’Els Pirineus, 
les tendes de campanya vora el Refugi de 
Fontverd i els nens amb banyador al més 
pur estil “turista de platja” i dotats amb 
unes xarxes (segurament comprades en 
algun establiment xinès d’alguna gran 
ciutat), intentaven caçar les tranquil•les 
granotes que viuen lliurament en aquest 
indret, trencant així la tant exagerada 
fama que s’està fent d’aquesta vall per 

aportar turistes que hi puguin deixar 
diners d’una manera alternativa a les 
botigues i magatzems d’aquest “País 
dels Pirineus”. El camí fins a l’Estany d’En-
golasters va ser fantàstic. El riu i els salts 
d’aigua, feien més entretingut el llarg 
tram a cobrir. Per les vores d’Engolasters, 
el turisme familiar o de cap de setmana ja 
es feia palès pel passeig arreglat del Camí 
de Les Fonts. Un cop ja al gran estany, 
aquest turisme ja es feia exagerat. Abans 
d’iniciar els darrers 30 minuts de descens 
fins a Encamp (fi d’etapa), una paradeta 
per hidratar-se a la terrassa del Restau-
rant La Dama del Llac, on s’esperava l’arri-
bada del grup de suport logístic. Aquella 
darrera mitja hora es faria sense motxilla 
i un cop havent canviat les botes per un 
calçat de muntanya més esportiu. Just a 
temps i, entre camps de tabac, s’arribà a 
Encamp.
Per acabar; una pizza, una birra ben fres-
ca i unes compres al Punt de Trobada 
amb un equip de gent amb la que s’ha 
estat compartint muntanya i també, amb 
els que han facilitat que això fos possible 
dedicant un cap de setmana al Club Ex-
cursionista Anoia amb el seu suport mo-
ral i motoritzat. Tot això, no té preu.
El camí fins al Cantàbric, una mica més 
curt.



L’igualadí Jordi Savall 
ha recuperat partitu-
res de tradició oral de 
musica Celta, per a 
preservar-les

Jordi Savall omplena de gom a gom dos 
Auditoris per a escoltar La Viola Celta
La Viola Celta • El musicòleg igualadí fa tot el seu concert amb instruments dels segles XV i XVII
Dos auditoris plens • L'espectació per a veure Jordi Savall va fer omplir de gom a gom l'Auditori els dos dies de concert

JAUME SINGLA / LA VEU
El musicòleg igualadí Jordi Savall va om-
plir de gom a gom, l’Auditori Pau Casals 
del Vendrell, en cadascun dels dos con-
certs que hi va oferir, dilluns i dimarts, 
dins del 30 Festival Internacional de Mu-
sica Pau Casals.
Era tanta l’expectació que dimarts fins i 
tot es va quedar gent al carrer esperant 
alguna anul.lació que finalment no es va 
produir.
Jordi Savall amb la seva austeritat ha-
bitual, estaba acompanyat de dos ex-
traordinaris músics, l’artista Andrew 
Lawrence-King i el percussionista Pedro 
Estevan.

Músiques recuperades
En l’ambient íntim que propicia l’Audi-
tori Pau Casals del Vendrell es va poder 
gaudir de músiques celtes recuperades 
per la tasca incansable de Jordi Savall 
que ha recopilat mes de 10.000 parti-
tures dels Estats Units, Irlanda, Escòcia i 
Pais de Gal.les.
Tant el violí com la viola amb la que in-
terpreta els seus concerts Jordi Savall 
son instruments del segles XV i XVII res-
taurats i recuperats amb la mateixa afi-
nació amb que s’afinen els instruments 
de corda per a la música celta. “Es deixen 
afinats entre dues notes perque així la 
corda del violí pot fer el sò clàsic de la 
gaita” explicava i demostrava Jordi Sa-
vall just abans d’interpretar una de les 
peces que composaven l’extraordinari 

ball Viola Celta, Jordi Savall va demostrar 
que hi ha una música culta i intimista 
que expressa sentiments de dol per la 
pèrdua d’un ésser estimat o un paisatge 
perdut i també músiques alegres que 
et porten a les festes cèltiques, al costat 
d’un mar fred, fosc i brau.

Demà Maria Bayo
Demà dissabte el Festival Internacional 
de Música Pau Casals porta a l’escenari 
la soprano Maria Bayo que ja té tot l’afo-
rament venut.
Els Festival Internacional de Música Pau 
Casals és un dels tres grans festivals mu-
sical d’estiu de Catalunya. Es reconeix 
per la seva exigència de qualitat i per in-
cloure alguns concerts per a violoncel.
Aquest any en el concert inaugural a 
càrrec de Lluis Claret, fillol de Pau Casals, 
es varen estrenar cinc peces inèdites es-
crites per Pau Casals en la seva primera 
joventut.
L’Auditori dedicat al fill predil.lecte del 
Vendrell, es troba a la platja de Sant Sal-
vador, just davant la casa nadiua i avui 
Museu Pau Casals.

Jordi Savall, en un moment del concert.

concert.
El nivell de qualitat del concert va justi-
ficar amb escreix l’expectació generada i 
el públic va poder seguir unes interpre-
tacions fetes amb molta cura.
Varem assistir a uns solos de Savall amb 
la viola de gamba i també a uns duets en-
tre Lawrece Kong i Estevan, però quan la 
musica obtenia la seva màxima expres-
sivitat era quan els tres músics, fantàsti-
cament dirigits per Savall, interpretaven 

en trio les peces seleccionades.
Els aplaudiments del públic feren tocar 
dos peces més a Savall en un concert 
que tot i durar gairebé dues hores, es va 
passar volant.
El recital de música celta de Jordi Savall 
va permetre recuperar peces de caire 
més intimista, més treballat i armònic 
del que és més habitual entre la música 
Celta.
Aixó es deu a que Savall que és un es-

tudiós de la musica, va descobrir que hi 
ha una música de molta qualitat i menys 
alegre pero que es toca menys o a l’inici 
de les gravacions. Aixó es deu a que els 
pobles de cultura celta han estat molt 
emigrants i la seva música els ha acom-
panyat sempre. En lloc d’interpretar-se 
en sales de concerts, els músics actu-
aven en tabernes i per a fer-se escoltar 
interpretaven bàsicament peces molt 
cridaneres i rítmiques. Amb el seu tre-
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Pintura
Soledat Vidal repassa la seva 
carrera en una exposició

Arqueologia
Visites guiades i portes obertes a 
l'Abric Romaní de Capellades
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IGUALADA / LA VEU

“Cada obra és un llibre obert en què el 
creador posa al descobert el procés de 
la seva vida. I per a mi, el procés és el 
més important; implica adquirir conei-
xement”. Amb aquestes paraules defi-
neix la seva trajectòria artística l’artista 
igualadina Soledat Vidal. Una trajectò-
ria que ara vol compartir amb el públic 
en una exposició a la Biblioteca Central 
d’Igualada, que es podrà visitar del 19 
d’agost al 23 de setembre. La mostra 
s’inaugurarà el dijous 19, a les 7 de la 
tarda.
De la pintura a l’estètica dels signes 
permet fer un recorregut per l’enorme 
capacitat creativa d’aquesta artista en 
constant recerca de formes, materials 
i expressions. Dibuixos, aiguades, gra-
vats, pintures, escultures i llibres d’ar-
tista donen vida a aquesta exposició 
on Soledat Vidal demostra que “la seva 
voluntat és construir un veritable món 

Soledat Vidal repassa 40 anys de 
trajectòria en una exposició a Cal Font

d’expressió totalment humana, que 
s’endinsa en l’infinit d’existir”, en parau-
les del crític Josep M. Cadena.
Al llarg de la seva trajectòria artística 
Soledat Vidal ha explorat des de la fi-
guració a l’abstracció. Aquesta darrera 
modalitat expressiva l’ha conreat amb 
escreix amb el paper i les possibilitats 
plàstiques que aquest material li ofe-
reix. 
La també artista i directora del Museu 
Molí Paperer de Capellades, Victòria Ra-
bal, parlava així d’ella en un reportatge 
a la Revista d’Igualada: “els processos 
de fabricació del paper o del gravat li 
ofereixen crear disciplinadament, posar 
ordre al caos creatiu, a la pulsió de la 
pintura, i obté uns resultats admirables 
en els seus gravats sobre els boscos cre-
mats, plens de dramàtica bellesa”. Una 
bellesa que el visitant de l’exposició tin-
drà ocasió de copsar i sentir, tal com la 
sent l’artista.
Soledat Vidal ha assolit un gran ressò 
internacional. Al llarg d’aquests qua-
ranta anys ha donat a conèixer la seva 
obra en nombroses exposicions indivi-
duals i col·lectives, aquí i arreu. També 
ha guanyat diversos certàmens i ha 
participat en congressos i jornades per 
tot Europa.

Les fotos del concurs Els llibres 
viatgers es poden presentar 
fins a final d’agost
IGUALADA / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igualada manté 
obert fins al 27 d’agost el termini per 
participar al concurs Els llibres viatgers. 
Es tracta de presentar la foto més ori-
ginal d’un llibre en algun indret de va-
cances. La platja, la muntanya, una gran 
ciutat, un poble perdut del Pirineu o el 
sofà de casa en plena migdiada... qual-
sevol indret és bo per llegir, aquestes va-
cances. Només cal fer una foto i portar-
la a la Biblioteca. El guanyador d’aquest 
concurs s’endurà una càmera digital per 
continuar capturant les seves millors 
imatges. Amb totes les imatges recolli-
des es farà una exposició a la mateixa 
Biblioteca.
El concurs fotogràfic és obert a totes les 

persones majors de 14 anys, que poden 
presentar fins a dues fotografies en què 
s’hi vegi un llibre o alguna persona lle-
gint. Un jurat format per personal de 
la biblioteca i un fotògraf professional 
decidirà qui és el guanyador de la millor 
imatge dels llibres viatgers. El premi es 
lliurarà el dissabte, 18 de setembre.
Els interessats en participar en aquest 
concurs han de presentar les seves fotos 
abans del dia 27 d’agost, a la Biblioteca. 
Les imatges han de ser en format 20x30 
cm o, si són més petites, han d’anar en-
ganxades sobre una cartolina d’aquesta 
mida. Darrere, hi ha de constar el títol, el 
lloc i les dades personals de l’autor (nom 
i cognoms, adreça i telèfon).

Alguns dels dibuixos i gravats que es podran veure a l’exposició a la Biblioteca Central d’Igualada.
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Fotografies de Josep Balcells 
Adzet a La Sala

IGUALADA / LA VEU

El fotògraf igualadí Josep Balcells i Ad-
zet exposarà interessants fotografies 
en una exposició oberta a partir del 18 
d’agost, i fins el 5 de setembre, a La Sala. 
La mostra, que porta per nom “La Força 
dels Ulls”, permet conèixer de primera 

mà l’obra d’aquest artista, expert en el 
domini de les tècniques digitals. 
Tots els assistents a l’inauguració de l’ex-
posició a la sala municipal, el 18 d’agost 
a les 7 de la tarda, rebran com a obsequi 
una fotografia panoràmica d’Igualada 
de 27x100 cms.

Durant tot l’agost,  visites guiades i portes 
obertes a l’Abric Romaní de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

Durant tot el mes d’agost, els anoiencs 
que ho desitgin tenen una bona oportu-
nitat per conèixer a fons l’Abric Romaní 
de Capellades i les excavacions arqueo-
lògiques que hi tenen lloc tots els estius. 
Fins el 26 d’agost, es pot visitar lliure-
ment l’excavació, tots els dies de 5 a 7 
de la tarda. Si el que voleu és assistir a 

una visita guiada, podeu fer-ho els dies 
laborables, d’11 a 1 del migdia, i els caps 
de setmana i festius, d’11 del matí a les 
3 de la tarda.
L’Abric Romaní va ser descobert el 1909 
per Amador Romaní. Es troba situat a 
350 metres sobre el nivell del mar i a 60 
metres per sobre del nivell actual del riu 
Anoia. És un dipòsit de 17 metres de po-
tència en el qual fins ara s’han descobert 

27 nivells arqueològics.
Correspon a una ocupació del Paleolític 
Mitjà per part d’homes neandertals. Es 
calcula una antiguitat d’uns 56.000 anys. 
S’hi ha trobat unes 100 eines de fusta i 
unes 300 fogueres, pel que es considera 
un dels jaciments arqueològics habi-
tats pels Neandertals més importants 
d’Europa pel que fa les restes de fogars 
trobats.

Convocatòria d’artistes en una 
nova edició del SARTC
IGUALADA / LA VEU

L’organització del SARTC ha obert un nou 
període de presentació d’obres per la se-
lecció dels artistes que hi prendran part. 
El supermercat d’art de l’Anoia tindrà lloc 
del 17 de desembre al 5 de gener, en el 
que serà la catorzena edició. 
Els requisits que es demanen per partici-
par són similars als de les passades edici-
ons. Cada artista ha de presentar 3 obres 
inèdites abans del 3 d’octubre. El detall 
de les bases es pot consultar a: www.ate-
neuigualadi.org. Apartir del dia 11 d’oc-
tubre es donarà a conèixer els noms dels 
artistes participants al SARTC 2010.

La comissió assessora d’enguany és for-
mada per: Krak’s creacions artístiques, 
Roger Velázquez – fotògraf, Arian Morera 
- artista i pintora, Francesc Aloy– artista i 
pintor i Joan Torrens – membre de la Jun-
ta de l’Ateneu.
El SARTC, Supermercat d’Art de l’Anoia, 
és un espai on artistes d’arreu de Catalu-
nya exhibeixen i venen la seva obra. Des 
dels seus inicis el SARTC ha tingut com 
objectiu el d’apropar l’Art al gran públic 
i ser també una plataforma de promoció 
de nous artistes, objectius consolidats 
avalats per la gran participació i venda 
d’obres al llarg de les nou edicions an-
teriors.  



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.    *****

MI SEGUNDA VEZ
Estats Units. Comèdia. De Bart Freundlich. Amb Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha i John 
Schneider. Quan Sandy, una sexy mare de 40 anys, descobreix que el seu marit l’enganya, 
el seu món s’ensorra. Sense pensar-s’ho dues vegades, es trasllada a Nova York amb els 
seus dos fills amb ànim de refer la seva vida. Allà, coneix Aram, un encantador llicenciat 
universitari de 24 anys. **

MI NOMBRE ES KHAN
India. Drama. De Karan Johar. Amb Shahrukh Khan, Kajol i Steffany Huckaby. Rizwan Khan 
és un nen musulmà que es va criar amb la seva mare prop de Bombai a l’Índia. Ja adult i 
discapacitat, s’enamora d’una mare soltera hindú, que viu a San Francisco. Després dels 
atemptats, Rizwan és detingut com a sospitós de terrorisme. Més endavant, intentarà 
parlar amb el president Obama. ESTTRENA

ORIGEN
Estats Units. Intriga futurista. De Christopher Nolan. Amb Leonardo DiCaprio, Ken 
Watanabe i  Marion Cotillard. Dom Cobb es dedica a entrar en el subconscient dels altres, 
mentre dormen, per robar els seus secrets. Cobb s’ha convertit en un home molt cobejat 
en el món de l’espionatge corporatiu, però també l’ha condemnat a ser un etern fugitiu. 
Ara li proposen introduir una idea en el subconscient d´un home. El seu equip es posa en 
marxa. ESTRENA

LOS MERCENARIOS
Estats Units. Acció. De Sylvester Stallone. Amb Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet 
Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger i Bruce Willis. Un grup de 
mercenaris són contractats per que s’infiltrin en un país sud-americà per tal d’enderrocar 
al seu despietat dictador. Tan aviat com inicien la missió, aquests homes s’adonen que les 
coses no són el que semblen, i es veuen atrapats en una perillosa xarxa d’engany i traïció. 
ESTRENA  

VIAJE MAGICO A AFRICA
Espanya. Aventures i fantasía. De Jordi Llompart. Amb Eva Gerretsen, Raymond Mvula, 
Verónica Blume i Leonor Watling. Una una nena de 10 anys, iniciarà un viatge fantàstic a la 
recerca d´un nen africà. Acompanyada del seu cavall alat, Jana i un amic viuran autèntiques 
aventures amb animals, plantes i criatures fantàstiques. Amb l’ajuda del seu Fada màgica, 
Jana travessarà els límits de la imaginació i coneixerà la grandaria d´Africa. ***

AMERRIKA
Estats Units – Canadà – Kuwait. Drama. De Cherie Dabis. Amb Nisreen Faour, Melk Muallem 
i Hiam Abbass. La vida de Muna transcorre entre la pesadesa diària dels punts de control 
de Cisjordània i l’ombra d’un matrimoni fracassat, però tot canvia quan obté un permís 
de treball per els Estats Units. Sabent que és l’única manera d’aconseguir un futur millor, 
Muna i el seu fill adolescent, Fadi, deixen Palestina a la recerca d’una nova vida en una 
petita ciutat d’Illinois. ESTRENA

 

AIRBENDER. EL ULTIMO GUERRERO
Estats Units. Aventures i fantasia. De M. Night Shyamalan. Amb Noah Ringer, Dev Patel i 
Jackson Rathbone. Aire, Aigua, Terra i Foc són quatre nacions enllaçades pel destí quan la 
Nació del Foc declara una brutal guerra a les altres Nacions. Després d’un segle de lluita, 
no sembla haver esperança que alguna cosa pugui canviar aquest entorn de destrucció. 
Aang, el més recent successor del cicle de l’avatar, serà potser la darrera esperança de pau.   
ESTRENA    

IGUALADA 

KURSAL 1 
LOS MERCENARIOS (16 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 18´00, 20´15 i 22´30
Dissabte i diumenge també a les 16´00.
Dissabte golfa a la 1.   

KURSAL 2
ORIGEN (12 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 17´00, 19 4́5 i 22´30
Dissabte golfa a la 1́ 15.  

KURSAL 3 
AIRBENDER. EL ULTIMO GUERRERO (7 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 18´15, 20´15 i 22´30
Dissabte i diumenge també a les 16´15.
Dissabte golfa a la 1.

SALÓ ROSA
TOY STORY 3 (apta)
Cada dia, excepte dilluns, a les 18´00.
Dissabte i diumenge també a les 16´00.

SALÓ ROSA 
MI SEGUNDA VEZ (7 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 20´15 i 22´30
Dissabte golfa a la 1.
 

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
MI NOMBRE ES KHAN
Diumenge 15: 18:00
AMERRIKA
Diumenge 15: 20:00

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
VIAJE MAGICO A AFRICA
Divendres 13: 22:30 
VIAJE MAGICO A AFRICA
Diumenge 15: 17:30
EL MILAGRO DE HENRY POOLE
Diumenge 15: 19:15

ABRERA

1/ ORIGEN (12 anys) 
Dv.: 16:30/19:30/22:30
Ds.: 16:00/19:00/22:00/01:00
Dg.: 11:30/16:30/19:30/22:30
Dl. a Dj.: 16.30/19:30/22:30

2/LOS MERCENARIOS (16 anys)
Dv.: 16:30/18:30/20:40/22:50
Ds.: 16:30/18:30/20:40/22:50/01:00
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:40/22:50
Dl. a Dj.: 16:30/18:30/20:40/22:50

3/NIÑOS GRANDES (apta)
Dv.: 16:10/18:15/20:20/22:30
Ds.: 16:10/18:15/20:20/22:30/00:45
Dg.: 12:15/16:10/18:15/20:20/22:30
Dl. a Dj.: 16:10/18:15/20:20/22:30

4/SHREK 4 3D(apta)
Dv.: 15:40/22:20
Ds.: 15:40/22:20
Dg.: 11:45/15:40/22:20
Dl. a Dj.: 15:40/22:20

4/TOY STORY 3D (apta) 
Dv.: 17:40/20:00
Ds.: 17:40/20:00/00:20
Dg.: 17:40/20:00
Dl. a Dj.: 17:40/20:00

5/AIRBENDER 3D (7 anys)
Dv.: 16:00/18:10/20:30/22:45
Ds.: 16:00/18:10/20:00/22:45/01:00
Dg.: 12:00/16:00/18:10/20:30/22:45
Dl. a Dj.: 16:00/18:10/20:30/22:45

6/KILLERS (16 anys) 
Dv.: 15:45/17:45/20:00/22:15
Ds.: 15:45/17:45/20:00/22:15/00:30
Dg.: 12:00/15:45/17:45/20:00/22:15
Dl. a Dj.: 15:45/17:45/20:00/22:15

7/ECLIPSE (12 anys)
Dv a Dj.: 15:50/18:10
Dg.: 11:45/15:50/18:10

7/EL EQUIPO A (apta) 
Dv. a Dj.: 20:30/22:45
Ds.: 20:30/22:45/01:00

8/TOY STORY 35 mm (apta)
Dv. a Dj: 16:20/18:30/20:40
Dg.: 12:15/16:20/18:30/20:40

8/MI SEGUNDA VEZ (7 anys)
Dv.: 22:40
Ds.:  22:40/00:40
Dg.: 20:30/22:40

Dl. a Dj.: 22:40  
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RAMON ROBERT.-
Filla de pare palestí i de mare jordana, 
Cherien Davis va neixer a l´any 1976 a 
Omaha, Nebraska, cursant estudis a les 
universitats de Cincinatti i Columbia. 
A l´any 2006 va sorprendre amb un 
curtmetratge en el festival de Sundance, 
i ara ens presenta la seva primera pel.
lícula llarga, Amerrika, un relat dramatic 
protagonitzat per una immigrant 
palestina i el seu fill adolescent en una 
petita ciutat d’Illinois.
La vida de Muna (Nisreen Faour) 
transcorre entre la pesadesa diària dels 
punts de control de Cisjordània i l’ombra 
d’un matrimoni fracassat, però tot 
canvia quan obté un permís de treball 

i residència per als Estats Units. Sabent 
que és l’única manera d’aconseguir un 
futur millor, Muna i el seu fill adolescent, 
Fadi, deixen Palestina a la recerca d’una 
nova vida en una petita ciutat d’Illinois. 
Allà hauran d’esforçar-se per encaixar 
en una nova cultura sense perdre la 
pròpia, enfrontant-se a un entorn que, 
després de la invasió de l’Iraq, mira amb 
desconfiança a tot l’Orient Mitjà.
Sobre la pel.lícula va escriure Alberto 
Luchini al diari El Mundo: “Ben escrita i 
ben interpretada, és una pel lícula molt 
fàcil de veure que, i aquest és el seu gran 
mèrit, convida a la reflexió, perquè el 
que explica és universal”.

Estrena a Tous • Amerrika

Estrelles del cinema d’acció Estrena a Igualada •  Los Mercenarios

De Palestina a Illinois

D E  L ’ A N O I A
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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
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

RAMON ROBERT.-
Aquí les tenim a totes reunides. Són 
algunes de les grans estrelles del cinema 
d´acció dels anys 80 i primers anys 90. Al 
davant de tot, Sylvester Stallone, que ha 
estat el qui ha pensat, escrit i realitzat la 

ni tampoc interpretacions notables. 
Només vol ser pur cinema d´acció. 
Cinema d´acció per aturar un tren, amc 
clatellades per donar i prendre, amb 
grans explosions i trets a dojo. El que 
importa es que l´acció sigui trepidant i 
que la pel.lícula entretingui al qui pagui 
una entrada. 
Los mercenarios és un thriller d’acció 
sobre un grup de homes durs i 
coratjosos, contractats per que 
s’infiltrin en un país sud-americà per tal 
d’enderrocar al seu despietat dictador. 
Però tan aviat com inicien la missió, 
aquests homes s’adonen que les coses 
no són el que semblen, i es veuen 
atrapats en una perillosa xarxa d’engany 
i traïció. Pèro aquests mercenaris no es 
donaran per vençuts, i treuran tot el 
seu talent guerriller i energia per sortir-
se´n triomfants. Com és pot preveure, el 
paper principal és per Sylvester Stallone. 
Aquest caracteritza Barney Ross, un 
home que no té res a perdre. Intrèpid 
i sense punts febles, és el líder, el savi i 
el estrateg del grup. Per l’únic que sent 

Nova oferta
Plats del dia

Escollits de la nostre Carta-menú

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

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat
Nova oferta

Plats del dia
Escollits de la nostre Carta-menú

La bona taula  

pel.lícula de la que estem parlant, Los 
mercenarios. Fent costat a Stallone, en 
paper d´importancia o sortint només 
un moment, trobem als veterans 
Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, 
Mickey Rourke, Dolph Lundgren i Jet 

Li, als que tambè s´hi afegeixen Jason 
Statham, Randy Couture, Stone Cold i 
Steve Austin, que son noves estrelles del 
cinema d´acció o reconeguts astres de la 
lluita americana WWE.
No, aquesta pel.lícula no té un gran guió 

Ross afecció és per la seva camioneta, el 
seu hidroavió i el seu equip de moderns 
i lleials guerrers.
L’equip que li dóna suport l’integren 
Lee Christmas (Jason Statham), antic 
efectiu de les forces especials, un expert 
en tot el que tingui un tall; Yin Yang (Jet 
Li), un mestre en l’art del combat cos 
a cos; Hale Caesar (Terry Crews), que 
coneix Barney des de fa 10 anys i és 
un especialista en armes de canó llarg; 
Toll Road (Randy Couture), hàbil expert 
en demolicions i considerat el intel.
lectual del grup, i Gunnar Jensen (Dolph 
Lundgren), un veterà de guerra i expert 
franctirador que lluita contra els seus 
propis dimonis. 
Unes paraules d´Stallone: “M´he 
proposat fer una d’aquelles pel.lícules 
que surt bé molt de tant en tant 
recorrent a una fórmula antiga per 
convertir-la en contemporània. Crec 
que ho hem aconseguit; em sento molt, 
però que molt satisfet amb aquesta pel.
lícula “.



· 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!

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

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

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
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· OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS     

Menjaràs molt bé, en sortiràs content

· CELEBRACIONS 
· ENCÀRRECS

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

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
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

· 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
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ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

D E  L ’ A N O I A

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

 

Finca selvática de 107.000 m2, con 3 
pozos de agua potable, grandes plantaciones 

de olivos, almendros y bosque. 2 casitas 
antiguas de piedra, restauradas. Zona de caza y 

setas. Ideal para caballos, turismo rural, etc...
90.000 euros

Tel 696 08 41 29 (Sr. luís)

Casa de pueblo (año 1851) de 190 m2. 
Habitable, muy pintoresca, con muebles, 7 habita-

ciones, con bodega y patio. Finca de 21.500 m2. con 
pozo de agua. Bosque de pinos, olivos y almendros, 
etc... con zona de caza y setas. Huerto con pozo de 

agua.150.000 euros

696 08 41 29  (Sr. Luís)

BUSCO GRANJA
preferentment 

d’ovelles per 
participació com a 

soci/treballador 
607 76 96 77

Proba les meves carícies 
juganeres i totes les postures 

que més t’agradin.
Per que t’ho passis el millor 

possible.
I MOLT MÉS...

664 81 06 71

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30
608 949 966 (JOAN)

GRAN 
OFERTA DE SAL

TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA
6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPO PASTILLA BERISAL DE NAVARRA.
TIPO ALMENDRA TORREMAR.
TIPO ALMENDRA REGENIA 99% RICA 
EN SODIO. 6’50€/SACO DE 25KG IVA 
INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE 
AGUA Y MANTENIMIENTOS.

608 47 35 76
Horari de 8 a 23h.

FERNANDA BRASILEÑA 24 AÑOS

Viudo
necesita pareja 

estable.
Hasta los 60 años.

653 975 061

Sóc un bombó 
de 18 anys amb les 

meves amigues Eva i 
Vanesa. T’esperem 

per jugar.
620 16 34 30



Pintures murals a l’absis de 
l’esglèsia de St. Pere Desvim
L’església de Sant Pere Desvim (de l’arxi-
prestat Anoia-Segarra) ha quedat embe-
llida amb la inauguració d’uns pintures 
murals a la part de l’absis. Foren estrena-
des en una bona festa dins un acte aca-
dèmic amb representants de la Diputa-
ció, Consell Comarcal, bisbat i parròquia 
de Miralles. També s’hi oferí un concert 

amb dues corals, una d’Igualada i l’altra 
de Barcelona, per festejar aquesta recu-
peració artística. Ara es mirarà de res-
taurar tot l’edifici religiós. Cal dir també 
que la nova consagració de l’església del 
castell de Boixadors —ben a prop— per 
part del bisbe de Vic permetrà de tornar 
al culte aquesta església.
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Convidats a mirar, 
a estimar i a actuar
Acabo de llegir el número 167 de Qua-
derns de Cristianisme i Justícia. Es titula: 
Una mirada a la pobresa (Cors que hi ve-
uen... i actuen en consciència), preparat 
conjuntament per Càritas Diocesana de 
Barcelona i Cristianisme i Justícia. Són 32 
pàgines granment interpel·ladores per a 
qui vol deixar-se interpel·lar.
El meu desig fóra de transcriure’l sencer. 
Ja que això és impossible de fer-ho aquí, 
em limito a transcriure’n alguns frag-
ments de les darreres pàgines:
«Fa gairebé quinze anys, Cristianisme 
i Justícia publicava un quadern titulat: 
1996, Any de l’eradicació de la pobresa 
(quadern núm. 72, consultable a la nos-
tra web: www.cristianismeijusticia.net). 
Allà es deia això:
Dades bàsiques del món:
—Una quarta part de la humanitat viu 
en estat de pobresa absoluta. És a dir, 
més de 1.000 milions de persones no 
poden adquirir l’aliment necessari per a
portar una vida activa.
—35.000 infants moren cada dia per 
causes relacionades directament amb 
la pobresa.
—130 milions d’infants no reben edu-
cació bàsica (d’aquests, el 70% són ne-
nes).
—1.300 milions de persones no tenen 
accés a l’aigua potable (el 80% de les 
malalties del món són degudes a beure 
aigua no potable).
—La distribució de la riquesa en el món 
és terriblement injusta: un 15% de la 
població posseeix el 79% de la riquesa 
mundial, i el 85%, el 21% restant.
—La població dels països industrialitzats 
representa aproximadament un 20% de 
la població mundial, però consumeix 10 
vegades més energia comercial que la 
dels països en desenvolupament, i pro-
dueix un 70% de les emissions mundials 
de monòxid de carboni i el 68% dels re-
sidus industrials del món.
—Un 70% de les persones que viuen en 
la pobresa extrema són dones.
Aquestes dades del 1996, ens poden 
servir per a comparar i veure com se-
guim baixant perillosament un pendent 
que ens porta cada vegada a més desi-
gualtats.»
Els números —ja ho sabem— són freds, 
extremadament freds. Tanmateix, si en 
cada número vull i sé descobrir-hi una 
persona, els números perden bona part 

de la seva fredor. I si, a més, penso en 
la possibilitat que jo —segons on ha-
gués nascut— ara estaria inclòs en un 
d’aquets números, aquests aleshores ja 
perden tota la seva fredor.
«”Cal deixar-se afectar”, diu el Quadern. 
“Deixar-se afectar” suposa treure moltes 
capes de justificacions que ens protegei-
xen de la realitat tal i com és percebuda, 
dia a dia, des de llocs com Càritas i altres 
institucions.
»Pot ajudar-nos, per actual i exigent, la 
descripció de la crisi que va fer al segle 
XVII Massillon, bisbe de Clermont (citat 
al llibre Vicarios de Cristo: los pobres, de
José I.González Faus):
»És cosa terrible que les crisis econòmi-
ques no es notin ni en el luxe dels vos-
tres equipatges, ni en la sensualitat dels 
menjars, ni en la sumptuositat dels edifi-
cis, ni en la passió del joc ni en l’obstina-
ció en els plaers, sinó en la vostra manca 
d’humanitat vers els pobres. És terrible 
que segueixi al mateix ritme tot allò ex-
terior, els espectacles, les reunions mun-
danes i les diversions públiques, mentre 
que només la caritat es frena [...] Són 
els nostres excessos i la nostra duresa 
els que multipliquen el nombre de des-
graciats. Us queixeu de què els pobres 
us ofeguen, però és d’això mateix que 
podrien queixar-se ells un dia. No justi-
fiqueu la vostra insensibilitat com si fos 
culpa seva.
»Podem mirar-nos al mirall d’aquest text 
tan vehement, i llegir-lo en el marc de la 
nostra societat satisfeta i preguntar-nos: 
Has fet, hem fet alguna cosa per aquells 
que més pateixen la crisi? Quines acti-
tuds ha de canviar la nostra societat del 
benestar? Per on comencem?»

Jaume Campalans

Andreu Múrcia Bayona
ens deixà el passat 11 d’agost a l’edat de 91 anys

Els seus estimats: esposa, Teresa Figuerola; �lls, Joana i Martí, Sebastià i Francina (+); germà, 
Antoni, néts, besnéts i resta de família volem agrair les mostres de condol i suport rebudes de tots 

els que ens féreu costat en l’acte de comiat que tingué lloc ahir dijous al tanatori d’Igualada.

Igualada, agost de 2010

El senyor

Antònia Valls Pol
Vídua d’en Manuel Làzaro Llobet

Ens va deixar el dia 6 d’agost a l’edat de 90 anys.

Els qui l’estimem: Fills: Maria Montserrat i Ramon Cosme, nétes: Anna i Joan Josep Barnés;
Gemma i Jaume Grau; Marta i Lídia, besnét Joan; el jove Xavier Nadal,

i la resta de família i amics sempre la recordarem.
Donem les mes sinceres gràcies a tots aquells que ens fèreu costat en aquets moment de dolor.

Igualada, agost de 2010

Pere González i Giménez
(1936 -1995)

En el quinzé aniversari, la seva família el té present en el seu record.
A la fi, ens trobarem...

Igualada, agost de 2010

Recordant

Ramon Tarragó Torné
morí cristianament el dia 10 d’agost a l’edat de 89 anys.

La seva esposa, Maria Vives; �lls, Rosa, vídua de Jaume Talló, Miquel i Magda Perelló; néts, Montse i 
David, Roger, David i Isabel i Jordi, i resta de família i amics el tindrem sempre en el nostre record.
L’acte funerari tingué lloc el dimecres 11 d’agost a la parròquia de la Sagrada Família d’Igualada i 

fou coo�ciada per mossèn Frederic i Joan Prat.

 

Igualada, agost de 2010

El senyor



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 Alba Criado Gomera • Vaig néixer el dia 
30/06/10 a  les 3/4 de 5 de la tarda i vaig pesar 3kg 940 g. 
Els meus pares són l'Èlia i el Ruben. I sóc d'Igualada.

Hola! Sóc la Judith 
Cursellas, 
i el dia 18 faig 6 mesos.
Mireu que gran estic.
Petonets.

Felicitats, José Manuel !Felicitats, Judith !

D E  L ’ A N O I A
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En José Manuel
el dia 22 d'agost
celebra el seu aniversari.
Si el veieu pel carrer feliciteu-lo.
Moltes felicitats de part de la 
Maria del Valle i la teva família.

Em dic Pasqual Jiménez José • Vaig néixer el dia 
02/07/10 a 3/4  de 4 de la matinada i vaig pesar 3kg 030 g. 
Els meus pares són la Gloria i el David. La meva germana és la 
Martina.  I sóc d'Igualada.

Em dic Martí Castellano Velez • Vaig néixer el dia 
03/07/10 a 1/4 de 5 de la matinada i vaig pesar 3kg 600 g. 
Els meus pares són la Menchu i el Manel. I sóc d'Igualada.

Em dic Marta Carné Madorell • Vaig néixer el dia 
02/07/10 a  les 9 i 4 minuts del vespre i vaig pesar 3kg 020 
g. Els meus pares són la Mari i l'Isidre. I sóc de Sta. Margarida 
de Montbui.

Em dic Oriol i Roger Marcos Altarriba • Vam néixer 
el dia 08/07/10. L'Oriol a les 11 i 4 minuts de la nit  i vaig pesar 
2kg 810 g i el Roger a 1/4 i 5 minuts de12. Els meus pares són 
la Cristina i l'Òscar. la meva germana és diu Clàudia.  I som 
d'Igualada.

Em dic Unai Game Serrano • Vaig néixer el dia 
10/07/10 a  1/4 d'8 del matí i vaig pesar 2kg 650 g. Els meus 
pares són la Ma. José i el Javier. La meva germana es diu Aitana. 
I sóc de Santa Margarida de Montbui.

En Lluís el dia 17 
d'agost celebra el 
seu aniversari.
Moltes felicitats
de part de la teva família.

Felicitats, Lluís!



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. 93 454 26 56 - 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

DIVENDRES
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CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
En Juli Grandia es aquests dies 
un home feliç. Com saben molts 
dels anoiencs que passen l’es-
tiu a l’area de Coma-ruga, San 
Salvador, Roda de Berà i el Ven-
drell, és el director de l’Auditori 
Pau Casals de Sant Salvador. 
Aquests dies l’Auditori és l’es-
cenari del 30 Festival Interna-
cional de Música Pau Cassals 
que està fent uns concerts d’alt 
nivell i a aforament ple. Dilluns i 
dimarts l’omplia l’igualadí Jordi 
Savall i demà dissabte l’omple la 
soprano Mario Bayo. I el Festi-
val continua.
El Festival està resultant un èxit 
de públic?
Totalment. Estem registrant més 
del vuitanta per cent de l’afora-
ment ple en tots els concerts i 
aixó en temps de crisis i dificul-
tats com els actuals és un gran 
mèrit. El public respón i respón 
molt i això ens fa estar satisfets 
del resultat.
L’explicació és que el Festival 
Internacional de Música Pau 
Casals es basa en la qualitat 
musical?
Es basa en la qualitat, en que 
la gent després de trenta anys 
coneix el nivell del treball que 
hi ha al darrera.
Som dels pocs festivals musicals 
que queden a Catalunya que ens 
dediquem íntegrament al que es 
coneix com a música clàssica o 

culta. Penso que aquest hauria de 
ser el tarannà d’altres festivals.
Som un  festival que demostra 
tenir molta personalitat.
Acabem de viure dos recitals de 
Jordi Savall amb les entrades 
esgotades i tot ple fins a la ban-
dera.
Que Savall ompli fins a la bandera 
i que pel concert de Maria Bayo 
estigui tot venut demostra dues 
coses: que malgrat fer música 
antiga com fa Jordi Savall, si es 
treballa bé, si es dóna qualitat, si 
s’ofereix rodejat de bons músics 
a la gent li agrada, disfruta i 
omplene les sales de concerts.
En Jordi Savall actua per tot el 
Mon, s’ha fet a pols un nom i no 
es freqüent poder-lo escoltar a 
Catalunya. Ara mateix després 
d’actuar al Vendrell marxa cap a 
Suïssa on hi té diversos recitals.
Ara continuen els plats forts amb 
Maria Bayo demà dissabte, la Slo-
vak Sinfonietta, Trio Guarnieri o 
Ashan Pillai i Albert Gimenez.
Per la Maria Bayo, hores d’ara, 
ja ho tenim tot ple. Ens oferirà 
un concert en dues parts. La pri-
mera amb autors molt clàssics i la 
segona amb autors més contem-
poranis com Monpou.
Després tindrem la Slovak Sin-
fonietta en dos dies amb progra-
mes diferents. El primer dedicat 
a Chopin i el segon dedicat a 
Brahms amb un doble concert 
per a violí i violoncel. 

Suposo que ja esteu treballant en 
el trentauné Festival
Almenys la meitat dels concerts 
ja estan decidits. Puc avançar que 
vindrà l’Orquestra de Càmera de 
Munich durant dos dies. També 
puc avançar que tindrem un con-
cert dedicat al gran Nino Rota i 
que estem treballant per a fer 
venir un gran violoncelista com 
fem venir cada any.
Per a interpretar el concert inau-
gural?
Pot ser serà l’inaugural o pot-
ser serà un altre concert. Aixó 
encara està per decidir.

El nomenament de la convergent 
igualadina Maria Senserrich per a 
un lloc destacat de la candidatura 
de CiU de Barcelona per a les pro-
peres eleccions al Parlament, que 
gairebé assegura la seva presència a 
la cambra catalana la propera legis-
latura, no ha acabat d’agradar del 
tot a la competència femenina de la 
comarca.
La tria de Senserrich ha vingut fona-
mentada pel desig exprés del líder de 
la coalició Artur Mas de comptar amb 
una dona jove en els primers llocs de 
la candidatura, justificació similar a la 
que va fer, fa vuit anys, Carod-Rovira 
amb la igualadina Marina Llansana a 
ERC. Coses del màrqueting electoral.
Ambtot, malgrat que de portes 
enfora ningú no gosi dir res, el cert és 
que l’elecció de Senserrich, cognom 
que els darrers anys ha estat pròdig 
en col.locar-se bé a tot arreu on es 
pagui, ha enfurismat a més d’una 
destacada militant de CDC, i fins i tot 
alguna alcaldessa del partit...
Això sí, tot està lligat i ben lligat. El 
propi Artur Mas, camí de Lleida, va 
fer una aturada discretíssima fa unes 
setmanes a Igualada per a entre-
vistar-se amb Marc Castells i lligar 
el futur de la presència anoienca al 
Parlament els propers quatre anys. 
Que Maria Senserrich estaria ben col.
locada a la llista ho és tot... menys 
una sorpresa.

Com s’ho fa per tenir cada any els 
millors intèrprets possibles? 
No es fàcil pero hi ha tres factoes 
que ens ajuden.
Un es el nom de Pau Casals. Un 
altre es la qualitat musical de 
l’Auditori i el tercer element es el 
prestigi del mateix festival que 
any a any ha anat cimentant. Hi 
ha músics que tenen molt interés 
en actuar a l’Auditori.
Com acull l’administració pública 
el Festival Internacional de 
Musica Pau Casals?
Penso que l’administració publica 
ens tracta exactament igual que 
ha tractat a la resta de la cultura 
els darrers anys.
De l’administració local no en 
tenim res a dir, som un patronat 
municipal. L’administració auto-
nòmica fa el que pot. Aquest any 
en ser el trenté hem tingut una 
aportació molt interessant del 
Ministeri de Cultura i esperem 
que aquest ajut tingui continuï-
tat.
Lamentablement la cultura és 
considerada sempre el furgó de 
cua i és on sempre es retalla. Tant 
de bó, algun dia, amb tanta reta-
llada, algú s’escapci els dits.

Juli Grandia DIVENDRES
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Quatre
paraules amb ...
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Els dies 14, 15 i 16 d’agost
del 2010

T’hi esperem!

Vine
a la FESTA 

MAJOR
de 

Capellades


