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Les obres de l’oficina de l’ATC a Igualada han costat 100.000€, que han pagat des del Consell Comarcal.

L’oficina de l’Agència Tributària de 
Catalunya a Igualada obrirà l’octubre
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Estarà situada a la Casa de Cultura 
del carrer Sant Carles

L’espai és propietat del Consell 
Comarcal, prop de “Contribucions”

líders a l’Anoia

Dolor a 
Vilanova per 
la sobtada 
mort de la jove 
Marina Rosillo
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Puigdemont 
va presentar 
el nou campus 
d’Igualada-UdL

Gran paper 
dels igualadins 
al Mundial de 
Xina d’hoquei
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36 autocars i milers 
d’anoiencs a la Diada
Un total de 36 autocars 
procedents de l’Anoia -14 
d’Igualada- seran dilluns 
a Barcelona amb motiu de 
la convocatòria de l’ANC i 
Òmnium per la Diada Na-
cional, als quals se suma-
ran milers de persones que 
hi arribaran amb els seus 

vehicles o transport públic. 
La xifra d’autocars encara 
podria augmentar. 
Ahir, l’organització tenia 
pràcticament ple el tram 
102, corresponent a l’Ano-
ia, que s’ubicarà al Passeig 
de Gràcia cantonada amb 
València.
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• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •



L’EDITORIAL

Ara sí que és l’hora
Catalunya ha viscut en els darrers dos dies 

un moment històric a nivell polític i soci-
al. Una dècada després d’aquelles primeres 
consultes populars per a la independència 

que es van fer a molts pobles de la comarca, anys des-
prés del linxament a un Estatut d’Autonomia aprovat 
per una immensa majoria de catalans en referèndum, 
i ratificat per Parlament 
i Congrés, tres anys des-
prés del 9N i d’unes elec-
cions en què la majoria 
del poble de Catalunya va 
escollir un govern inde-
pendentista, el Parlament 
ha aprovat les primeres 
mesures que ens situen, 
actualment, a una passa 
de fer valer el nostre dret 
a l’autodeterminació.
El president Puigdemont 
ha decretat la convocatòria del referèndum i ha de-
manat el suport dels ciutadans. Com no podria ser 
d’una altra manera, recollim les seves paraules i les 
fem nostres, plenament convençuts que el camí en-
cetat -fa temps- no permet ja mirar enrere. La gran 
majoria d’alcaldes de la comarca han donat també 
resposta satisfactòria a la sol·licitud del President per 

a l’organització de la jornada de l’1-O. Estem, doncs, 
en un moment transcendental i ningú ja no és capaç 
de posar en dubte que, passi el que passi, res serà 
mai més com abans. Som testimonis, tanmateix, de 
les acaballes d’un procés polític iniciat, promogut i 
liderat des de la societat civil que ha sabut comptar 
amb la complicitat de determinades forces polítiques 

i ha permès també 
conèixer de primera 
mà la cara més bruta 
i indigna d’algunes al-
tres. Afortunadament, 
el seny s’ha imposat 
sempre, amb una de-
mostració pacífica i 
envejable que, estem 
segurs, continuarà en 
les properes setmanes, 
les que esdevindran la 
clau de tot plegat. Ara 

sí que és l’hora!
A pocs dies de la Diada, que es preveu més parti-
cipada i més exigent que mai, davant les amenaces 
que ens arriben de l’Estat, és l’hora, la darrera, de 
demostrar alt i clar que, com deia Vicent Andrés Es-
tellés, “hi haurà un dia que no podrem més i llavors 
ho podrem tot”. Som-hi! 

És l’hora, la darrera, de 
demostrar alt i clar que, com 

deia Vicent Andrés Estellés, “hi 
haurà un dia que no podrem 
més i llavors ho podrem tot”.
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#latevaveu

Mariano Rajoy, President del go-
vern, en la seva intervenció exigida 
per l’oposició relacionada amb la seva 
declaració davant els Tribunals va dir 
“estem preparats per respondre al 
repte dels catalans que és el desafia-
ment més gran que té l’estat”. I no va 
parlar de res ni de la corrupció i de la 
‘Gürtel’.

Alfonso Dastis, ministre d’Afers Ex-
teriors i Cooperació considera que 
el Procés no té suport internacional 
perquè el govern danès no va partici-
par en la inauguració d’una delegació 
del Govern català a Copenhaguen. 
“És la confirmació de que els seces-
sionismes, les ruptures de països, no 
van a enlloc”.

Joan Tardà, portaveu republicà al 
Congrés, li va dir a Mariano Rajoy, 
president del Govern, durant la seva 
intervenció en el ple extraordinari 
per la ‘trama Gürtel’ “no em sorprèn 
que no assumeixi les seves responsa-
bilitats perquè és ‘más chulo que un 
ocho’ i se n’anirà d’aquí i es fumarà un 
havà. Però per què creu que volem 
fundar una república? Perquè estem 
farts de la corrupció, fins i tot al meu 
país. Per descomptat”.

Josep Lluís Trapero, major dels 
Mossos d’Esquadra, davant de l’allau 
de crítiques de determinats mitjans 
de comunicació, va dir “mentre els 
ciutadans de Catalunya ens llença 
flors als Mossos, alguns ens llencen 
merda”

Empar Moliner, periodista, va co-
mentar la primera pàgina del Perió-
dico on deia que la CIA havia avisat 
que es produiria un atemptat a la 
Rambla “La portada d’aquest diari 
és un muntatge que es vol fer passar 
per autèntic.” Però tota la premsa 
madrilenya i tertulians de la capital 
se’n fan ressò per suggerir que els 
mossos són una força polititzada.

Julian Assange, fundador de Wiki-
leaks, va fer una valoració de la notícia 
publicada al Periódico i va concloure 
“Fa tuf. Enric Hernández ha partici-
pat en un clar intent d’enganyar al pú-
blic”. I va demanar la seva dimissió. La 
resposta del rotatiu va ser “Julian As-
sange, l’amic de Baltasar Garzón, s’ha 
passat a l’independentisme.”

Jordi Turull, conseller de la Presidèn-
cia i portaveu del Govern, ha dit que 
Soraya Sáez de Santamaria, vicepresi-
denta del govern de l’estat “està fent 
de presidenta de facto del Tribunal 
Constitucional perquè li diu quan i 
com es reunirà. Si el TC volgués man-
tenir en tot aquest tema una mica de 
prestigi hauria de sortir a dir-li a la 
vicepresidenta que ells actuaran quan 
considerin, el dia i en el moment 
processal que estimin pertinent. La 
independència de l’alt tribunal és in-
descriptible.” 

Carme Forcadell, presidenta del Par-
lament, ha dit “a ningú li agrada estar 
imputada. A ningú. Però si aquest és 
el preu que s’ha de pagar per defensar 
la llibertat i independència del Parla-
ment, estic disposada a assumir-ho.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Maristes Igualada
@igdmaristes

Tots junts celebrem 200 anys d’història. Grà-
cies a tothom qui ho ha fet possible. 

#bicentenarimarista #MXI

Marc Castells
@marccastells

  
Comencen les obres del futur Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, on abans hi va haver un antic hos-
pital i després l’Escola Superior d’Adoberia.

Jordi Puiggròs
@Jordipuiggros67

Ningú sembla recordar q això v d’un Estatut 
votat x catalans i Congrés q va trinxar TC x 

ordres d PP.I volen donar lliçons! 
#ReferèndumTV3

Alba Vergés

Avui el Parlament fa olor de joia i esperança. 
#PleDemocràcia #Referendum #1-OCT

Jordi Cuadras

Catalunya mereix aquest espectacle comandat 
per Forcadell que estem veient al Parlament?

Ajuntament d’Igualada 
 

.@culturaigualada agraeix la implicació de 
la ciutadania i les entitats i fa una valoració 

positiva de la #fmigd ‘17

Igualada Jove

Fira Vinyala 2017

Les obres del taller de globoflexia estaran expo-
sades a la Nau de les Encavallades dins d’un altre 

iglú! #ebfIGD @culturaigualada

NOVETAT: Enguany tindrem l’exposició “Ka-
racollection”, cargols gegants fets per diferents 

artistes. No t’ho pots perdre! @OdenaCat

Maria Senserrich
  

Arribar a casa amb la satisfacció de la feina 
feta, i amb la il•lusió de seguir treballant pel 

dia #1Oct .

Casal Popular Igd
@El_Foment

Amics, estem convocats!! #1Oct2017 ningú 
pararà la veu del POBLE!! #democràcia 

#llibertat #referèndum. 

@jordicuadras

@albaverges

@msenserrich 

Somriem pq guanyarem!!!! #SÍ

@IgualadaJove

@VinyalaOdena

@ajigualada 



S óc conscient que escric aquest paper 
i que, en publicar-se, hauran passat  
coses molt importants: entre dime-
cres i dijous s’hauran publicat (espe-

ro) les lleis del Referèndum d’autodetermina-
ció de Catalunya i  de transitorietat; i a hores 
d’ara, ai las!, també haurà actuat el Tribunal 
Constitucional espanyol i, per tant, ens deu-
rem trobar en un dels moments històrics que 
ens hem anat anunciant des de fa mesos.
Des de l’últim article també han esdevingut, 
com és sabut, fets d’importància capital; la 
que més, l’episodi terrible dels atemptats a les 
Rambles de Barcelona i al Passeig marítim de 
Cambrils i, a continuació, el comportament 
lamentable de mitjans de comunicació que 
de manera barroera han treballat decidida-
ment per desprestigiar el procés català; tot 
plegat amb un punt àlgid protagonitzat per El 
Periódico de Catalunya. No hi entraré, només 
deixeu-me que hi faci un incís: comptat i de-
batut, la nostra societat -i permeteu que em 
refereixi «més» a la part de la societat que es 
manifesta a favor del Referèndum- n’ha sortit 
enfortida, de l’episodi. Avui sabem que la so-
cietat catalana té una capacitat  de solidaritat 
extraordinària i que a Catalunya disposem 
d’uns cossos de seguretat i serveis sanitaris 
i socials de primer ordre que s’han guanyat 
el reconeixement i el respecte d’aquí i d’arreu 
del món.  
No m’agradaria haver d’empassar-me res 
del que escric des d’aquest moment. Quan 
m’han preguntat com veig «això del procés», 
no m’estic de respondre amb convicció que 
«això» -en realitat la gent vol saber si es farà 
el Referèndum- es farà, que l’1 d’octubre ani-
rem a votar i que ho farem en un referèndum 

en què el Govern, amb la força de l’encàrrec 
parlamentari, complirà el compromís de fer-
lo vinculant i que si guanya el Sí entrarem en 
un temps de procés constituent cap a la Re-
pública catalana. Que sí que ho veig fàcil? Re-
peteixo que ara mateix ja deu haver a sobre la 
taula per la via del TC, a instàncies del govern 
de Rajoy,  recursos i requeriments contra els 
nostres governants i representants parlamen-
taris, és a dir que, de facilitat, cap ni una; però 
parlo del meu convenciment i de la confiança  
de tanta gent que AIXÒ tirarà endavant i que 
no hi ha marxa enrere.
En arribar aquí, m’heu de permetre una vega-
da més fer ni que sigui una repassada ràpida 
dels comportaments dels unionistes, els nos-
tres adversaris, en aquestes setmanes d’agost 
i, cal suposar, les que queden fins a l’1-O. Més 
que res per saber amb què i qui ens els hem 
d’heure i per tenir present com les gasten. No 
m’hi estendré gaire: els socialistes, Sánchez i 
Iceta, han apujat el volum del mantra del fe-
deralisme possible en un futur..., posem-hi 
al 2714? A qui volen convèncer?, de fet ni a 
qui tenen davant l’espill no convencen. Alho-
ra, però, branden l’altre disc ratllat (els joves 
no saben què vol dir, un disc ratllat) que no 
es pot anar contra la Constitució i l’Estatut, 
que estem en una aberració democràtica. En-
tesos.  El govern del PP ha augmentat la in-
tensitat de les amenaces a penes dissimulades 
amb allò d’actuar amb «prudencia i proporci-
onalidad». La tal de Santamaria ja no s’amaga 
d’amenaçar a veure qui és qui s’atreveix a sig-
nar lleis i decrets del Govern i del Parlament. 
Diàfan. De Ciudadanos, fins i tot em sap greu 
d’haver-los d’esmentar: encara tinc a la reti-
na el programa de Telecinco de diumenge a 

la nit (sí, el vaig començar i me n’acuso) on 
l’Arrimadas i un feréstec Arcadio Espada 
ens abocaven tones de bilis adreçades als te-
lespectadors espanyols. Fastigós. I els altres, 
els dels Comuns? Em sap greu qualificar-los 
d’adversaris, però amb el que ens juguem, no 
els trobo cap altra categoria: fa dies que han 
trobat la fórmula: estem d’acord amb «l’1-O», 
però com un segon 9N; hi haurà una mena 
de mobilització, ens venen a dir, i ja se sap 
que ells frueixen amb les mobilitizacions, tot i 
que, ep!, també repeteixen que aquest no és el 
Referèndum que ens convé als catalans. Grà-
cies Domènech, Mena, Coscubiela i Colau.
Així ens trobem a vint-i-dos (22!) dies del 
gran dia i a la vigília de l’Onze de Setembre 
més important. Contra tota aquesta gent, no-
saltres, els partidaris del Sí al Referèndum i 
de la República catalana, mantinguem-nos 
ferms i determinats a fer costat al Govern i 
al Parlament, parem l’orella aquests dies i res-
ponguem si ens toca mobilitzar-nos davant 
una emergència. Estiguem atents a l’ANC, 
Òmnium i AMI, les nostres entitats de refe-
rència. Als altres, ja ho sabeu, els engeguem 
allò de «...pues molt bé, pues adiós».  
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FRANCESC RICART Cap a L’Onze de Setembre i l’1-O

#L’enquesta de la setmana

Creus que Igualada podrà assumir 
l’objectiu i consolidar-se com a ciutat 
universitària de referència?

 Sí 54%  No 46%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Crec que el referèndum es farà, que 
l’1 d’octubre anirem a votar i que 

ho faem en un referèdum vinculant. 
I si guanya el Sí entrarem en un 

temps de procés constituent cap a la 
República Catalana

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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CAMPIONES DEL MÓN D’HOQUEI

Les jugadores igualadines Maria Díez i Teresa Bernades van acon-
seguir la medalla d’or d’hoquei patins al World Roller Games cele-
brat a la Xina. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

JORDI SAVALL, IGUALA-
DÍ IL·LUSTRE
Marta Estany

Els catalans, encara que alguns no ha-
guem pogut gaudir d’una gran cultu-
ra -fruit de l’època franquista-, però sí 
d’una certa sensibilitat per les arts, no 
podem deixar de reconèixer ni admirat 
dos grans il·lustres catalans com són 
Pau Casals, lluny d’aquí, i Jordi Savall, 
igualadí. Tot el reconeixement sobretot 
pel seu art musical i també pel seu com-
portament.
L’empremta d’aquests dos grans per-
sonatges tant per l’art com per la seva 

bonhomia, té molt més mèrit per Ca-
talunya on massa polítics han portat 
la batuta d’aquest país amb una gran 
manca de dignitat, només pensant en 
els seus propis interessos i no cap a la 
majoria de ciutadans i ciutadanes.

LA MARXA DEL TONET 
BLANQUER
Josep Elias Farré

En primer lloc voldria expressar la meva 
felicitació al senyor Joan Pou, president 
de l’Associació Dessota i a tots els seus 
components, per la seva meritòria tasca 
que realitzen amb la imatgeria festiva 

de la Festa Major.
Voldria, però, fer-los saber que en les 
fitxes que han publicat a la revista de 
“La Veu de l’Anoia”, cal rectificar un er-
ror que consta  en la del gegant  Tonet.
Es diu en l’apartat Música i Ball: la mú-
sica fou creada per Concepció Ramió, 
amb una lletra d’Antoni Dalmau
Al respecte, s’ha d’aclarir que la lletra 
del Himne, o marxa del Tonet, qui la va 
redactar fou el Pep Elias Gàlvez, com 
poden comprovar en les informacions 
publicades a “L’Enllaç (30 d’agost 2001)  
i “La Veu de l’Anoia” (31 d’agost 2001).
De passada, podem dir que:
Els gegants del Poble Sec, renovaren la 
vestimenta l’any 1982.

Els gegants de la Font Vella, foren ba-
tejats el 1983, després d’una votació 
popular, que donà els noms de: Pilar, a 
la geganta, en honor de la Patrona del 
barri, la Mare de Déu del Pilar) i el de 
Botines, al gegant, recordant a l’Antoni 
Botines, que fou un popular promotor 
de les festes de la Font Vella.
Els “reis de la ciutat”, gegants munici-
pals, foren adquirits a la “Casa Paquita”, 
sastreria de Barcelona.
Aprofito, també, per fer constar que en 
el darrer  “Àlbum històric”, vaig escriure 
que el geganter, Jaume Bisbal (“El Bis-
balet”) havia mort a l’any 1975, quan en 
realitat, el seu traspàs fou un any abans.
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PILAR ARBÓS I AIXALÀ, Psicòloga General Sanitària / Vicepresidenta de  l’ APPA- Associació de Psicòlegs i psicòlogues de l’ Anoia
appanoia.wordpress.com

Encaixant les peces del puzle

S’ha parlat de com explicar als petits els atemp-
tats terroristes, de com hem de reaccionar a 
les seves preguntes. Sabem que són clars i 
directes fent-les. Sabem que es poden que-

dar amb un detall de forma obsessiva si no els saben 
resoldre mentalment, sabem que els costa ubicar-se 
temporo-espacialment. Sabem que no sempre saben 
expressar les seves emocions i que poden agrair que 
els convidem a parlar-les.
I, penso, els grans, no som com nens i nenes, amb un 
lleuger avantatge maduratiu, davant d’aquest fet tan  
difícil d’assimilar, tan irracional, que ens ha passat 
a tocar de casa? Es recomana que siguem honestos 
amb els nostre fills i filles, néts o netes. No hi ha ma-
jor honestedat que expressar que pels grans també es 
fa difícil d’entendre tot o part del conjunt de vivències 
que ens han mobilitzat en les darreres setmanes. Re-
conèixer que podem sentir-nos obsessius o patir d’in-
somni o notar un increment de l’angoixa, que podem 
fer-nos preguntes importants, clares i directes, que no 
esperen resposta, però sí un xic de comprensió. O que 
podem haver quedat taponats emocionalment, amb 

dificultats per poder expressar el que ens bloqueja i 
agraint a qui ens convida a parlar-ne. La conversa ho-
nesta  al voltant del que ens preocupa és una neces-
sitat bàsica de petits i grans, tant primerenca com la 
necessitat de seguretat. Els voluntaris espontanis que 
la nit dels atemptats eren a les rondes oferint aigua i 
menjar expliquen que tots plegats buscaven amb àn-
sia la conversa, l’espai a compartir emocions.
Podem experimentar que el dol és del col·lectiu que 
es fa càrrec del dolor directe de les famílies que patei-
xen, tant les de les víctimes com les dels perpetradors, 
com la dels molts diferents agents que han contribu-
ït a restablir ordre i donar suport. És de tots els que 
han portat espelmes a la Rambla, de tots els que han 
firmat el llibre de condolences, de tots els que el pas-
sat dissabte eren a la manifestació dient “no tinc por”, 
precisament perquè tenim temor, en directe o des de 
les seves cases seguint-ho a través dels mitjans. És 
molt dolor junt el que ha passat, el que podria haver 
passat, a un mateix, a un conegut o a un desconegut. 
Aquí i a tantes parts del món, perquè quan ens passa 
a casa podem ser més conscients que a alguns països 

no és notícia l’atemptat terrorista perquè és notícia 
diària o quotidiana o perquè no es disposa dels mit-
jans per fer-ne una difusió a nivell mundial.
El dol és mobilitzador de despertar de consciències, 
d’inquietuds personals i col·lectives. N’aprendrem de 
tot el que ha passat a mesura que anirem encaixant 
les peces del puzle emocional, ara que sembla que el 
puzle informatiu ja encaixa força i anem sobrepas-
sats d’informació sobre el tema. Ara és el moment de 
l’elaboració creativa, individual o conjunta, de petits 
i de grans, on una comprensió fragmentària, un su-
port espontani, un ritual, una expressió de descàrrega 
aïllada, poden ser tremendament alliberadores. Són 
una peça més a aquest puzle tremendament surrea-
lista.
És per això que des de l’APPA, l’associació comarcal 
de psicòlogues i psicòlegs, hem volgut oferir ajuda 
voluntària a qui ens la sol·liciti. Hi posem el nostre 
granet de sorra per atendre al nen o la nena que som 
o que portem dins. Perquè la comprensió racional no 
és complerta però la necessitat de compartir i elabo-
rar vivències és de primera necessitat.
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El president Carles 
Puigdemont, el vi-
cepresident Oriol 
Junqueras i tots els 

membres del govern de la Ge-
neralitat han complert el seu 
compromís i dimecres signa-

ven la convocatòria del Referèndum d’Auto-
determinació del dia 1 d’octubre d’aquest any 
2017. Els grups parlamentaris de Junts pel Sí i 
les CUP també han complert el seu compromís 
aprovant –en una sessió parlamentària histò-
rica- la llei que dona legalitat i legitimitat a la 
consulta popular vinculant.
Tenint tota l’estructura de l’Estat Espanyol en 
contra i amb la justícia polititzada i la política 
judicialitzada, no és fàcil signar un document 
que, com a mínim, posa en perill la teva car-
rera política, la professional, la llibertat i fins 
i tot el teu patrimoni, i no obstant això, sense 
cap dubte, tots els membres del govern Puigde-
mont-Junqueras han signat.
Dimecres va ser un dia molt llarg i dijous –
mentre escric- promet ser-ho també. Dies 
llargs i difícils escoltant tota mena de mentides 
i tergiversacions. Des d’acusacions d’haver fet 
un Golpe de Estado fins a “desprecio de las mi-
norías”; ni els diputats unionistes ni la premsa 
cavernària han estalviat ni un sol epítet. 
Per no parlar de la “rueda de prensa” de la ine-
fable Soraya Sáenz de Santamaría dient que 
havia passat vergonya democràtica per un ple 
del Parlament que en aquell moment ni tan 
sols havia pogut començar el debat degut a les 
maniobres filibusteres del PP, C’s i PSC. Pre-
tén donar lliçons de democràcia la dirigent del 
partit més corrupte de tot Europa? Li fa costat 
la gent que va permetre i impulsar als assassins 
del GAL?

Dimecres, ben entrada la nit, Garcia Albiol, 
Carrizosa i un esmaperdut Iceta lamentaven 
que la sessió parlamentària continués, sense 
tenir en compte la quantitat de demorares fili-
busteres que ells mateixos havien imposat amb 
recursos i maniobres dilatòries.
Un diari de Madrid ha publicat en portada la 
fotografia de tots els membres del govern de 
la Generalitat, atribuint-los propietats immo-
biliàries que no tenen. La Guàrdia Civil escor-
colla tots els cotxes que entren o surten d’una 
impremta a Constantí “buscando papeletas del 
referéndum” sense ordre judicial.
Han retorçat tant la realitat que ni ells mateixos 
saben on son, ni on van.
I ara què? Ara ens toca als ciutadans respondre 
al repte que té plantejat Catalunya. El dia 1 d’oc-
tubre anirem a votar, però abans, i començant 
per l’Onze de Setembre hem de sortir al carrer 
a defensar les nostres institucions. El procés el 
vàrem començar els ciutadans manifestant-nos 
al carrer i l’hem de concloure els ciutadans vo-
tant i fent possible el somni de la majoria. 

Ara ens toca als ciutadans respondre 
al repte que té plantejat Catalunya, 
sortint al carrer l’11 de setembre  i 

anant a votar l’1 d’octubre. 

JOSEP M. CARRERAS

Concernits Imatges i paraules

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Imatges. Diuen que val més una 
imatge que mil paraules i és cert. 
Quan vaig decidir fer una pau-
sa en els articles durant el mes 
d’agost, poc em pensava que pràc-
ticament dia sí i dia també hi hau-
ria esdeveniments que colpirien 
profundament els sentiments de 

la societat. L’atemptat del 17 d’agost va omplir els 
mitjans de comunicació d’imatges de violència i 
de por. 
De totes elles em quedo amb una que em va em va 
commoure profundament arribar al fons del cor. 
Veure els pares del 
nen de tres anys 
mort en l’atemptat 
abraçant l’imam 
de Rubi que plo-
rava desconsolat 
és quelcom que 
em va arribar al 
fons del cor. Hau-
ria hagut de ser al 
revés: un musul-
mà consolant els 
pares. 
No em puc imagi-
nar el dolor d’uns 
pares que han 
perdut de manera 
absurda i violenta 
un fill de només 
tres anys. Penso 
que sobrepassa els 
límits del sentiment. Però la que varen publicar 
els diaris ens mostra un pare amb la mirada alta, 
digna, abraçant un vellet desconsolat que plora el 
disbarat que han comès uns correligionaris seus. 
Veient aquesta imatge vaig pensar que és possi-
ble encara creure en una convivència pacífica i 
respectuosa, on la diferència no sigui un estigma, 
sinó un motiu de solidaritat. Aquest és el camí. 
Cap déu –es digui Iahvé, Al·là o Pare Etern- pot 
voler la mort d’innocents. Seria un monstre si fos 
així. Per això, la religió, totes les religions, només 

es poden entendre si són font de vida, de respec-
te i de germanor. No podem confondre religió i 
fanatisme perquè són contraposats. Tots els que 
estimen la pau -siguin creients o no- formen part 
d’una sola comunitat humana, on hem de conviu-
re i compartir penes i alegries. Ni tan sols els ani-
mals maten per matar. 

Paraules. Quan vaig assabentar-me de l’atemp-
tat, vaig pensar que era massa greu perquè algú 
volgués aprofitar-se de la mort de persones inno-
cents per fer política partidista. Em vaig equivo-
car de mig a mig. Mai hauria cregut que fossin tan 

baixos els nivells 
de mesquinesa 
per atacar barro-
erament els que 
varen posar ordre 
en el caos en uns 
moments tan di-
fícils.
Alguns mitjans 
de comunicació 
han perdut el 
sentit de l’ètica i 
la dignitat pro-
fessional. Són 
capaços de tergi-
versar, mentir i 
manipular només 
per aconseguir 
grans titulars. 
Són fanàtics, ter-
roristes de la pa-

raula, que molt sovint pretenen només difamar. 
No els interessa la veritat, i per això difonen ru-
mors i confusió. Inventen, interpreten i si cal acu-
sen falsament. Aquesta mena de premsa ja ens té 
acostumats a la mentida i la tergiversació, però 
crec que en una tragèdia d’aquestes dimensions 
hauria de tenir una mica de  respecte i dignitat 
moral. No es pot intoxicar l’opinió pública creant 
una falsa realitat a mida de la pròpia ideologia. El 
principal perill de les clavegueres de l’Estat és que 
van contra la democràcia. 
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#Diada2017

Dilluns 11 de setembre 

 9:00 h	 Ofrena	floral	del	Govern,	encapçalada	pel	M.	Hble.	Sr.	Carles	Puigdemont,	president	de	la	Generalitat	de	
Catalunya,		al	monument	de	Rafael	Casanova.

 9:05 h	 Ofrena	floral	de	la	Mesa	del	Parlament,	encapçalada	per	la	M.	Hble.	Sra.	Carme	Forcadell,	presidenta	del	
Parlament	de	Catalunya,	al	monument	de	Rafael	Casanova.

Diumenge 10 de setembre

Drets Humans per la Democràcia i la Llibertat
Enguany	els	drets	humans	individuals	i	col·lectius	protagonitzen	l’Acte	institucional	per	recordar	i	celebrar	les	accions	que	davant	
situacions	d’opressió	i	desigualtat	han	actuat	per	canviar	les	coses	amb	compromís,	risc	i	generositat.	Actes	petits	o	grans	que	
en	estendre’s	i	multiplicar-se	han	acabat	produint	canvis	fonamentals	per	a	la	millora	de	la	vida	i	la	dignitat	de	les	persones.

22:00 h  Acte institucional al Born, Centre de Cultura i Memòria. Plaça Comercial

Participen a l’acte:
Actrius i actors: 
Jordi	Bosch,	Enric	Cambray,	Feliu	Formosa,	Míriam	Iscla	
i	Mima	Riera

Solistes: 
Lali	Aiguadé,	Ignasi	Cambra,	Juan	Manuel	Galeas,	Xavi	
Lloses,	Sara	Pi,	Marina	Rossell,	José	Santiago	i	Lisard	
Tranis

Formacions musicals: 
Animal,	Orquestra	de	Cambra	Terrassa	48,	Cor	de	Cambra	
Anton	Brückner	(directora:	Júlia	Sesé)	i	VEUS	-	Cor	Infantil	
Amics	de	la	Unió	(director:	Josep	Vila	Jover)

Direcció musical:	Xavier	Puig

Direcció:	Josep	Maria	Mestres

Jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat (11-19 h) i al Parlament de Catalunya (10-19 h)

Consulta	el	programa	d’actes	institucionals	i	altres	commemoracions	de	la	Diada	al	territori	a	diada.gencat.cat
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El tram 102 ja estava quasi ple ahir dijous a la tarda.

Avui, trobada amb la  diputada Eulàlia Reguant (CUP) 
i diumenge a la nit, Marxa de Torxes al centre de la ciutat

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

M és d’una trentena 
d’autocars de l’Ano-
ia -36, exactament- 

i milers d’anoiencs en vehicle 
particular o bé amb transport 
públic seran dilluns a Barcelo-
na en ocasió dels actes convo-
cats per ANC i Òmnium. Els 
darrers fets d’aquesta setmana 
al Parlament probablement as-
seguren una Diada històrica a 
la capital catalana, amb moltís-
sima participació. 
A Igualada les entitats  convo-
cants han organitzat 14 auto-
busos -de l’ANC i alguns més 
que organitzen entitats pel 
seu compte- a més d’altres de 
les delegacions de l’assemblea 
a Calaf, Capellades, Carme, 
Cabrera, La Pobla, Castellolí, 
el Bruc, Prats de Rei, Hosta-
lets de Pierola, Piera, Igualada, 
Jorba, La Llacuna, Masquefa, 
Tous, Vallbona, Vilanova del 

El gruix dels actes de la cele-
bració de la Diada Nacional 
a Igualada van tenir lloc ahir 
dijous al vespre, tal i com va 
informar La Veu a la passada 
edició. Tot i això, aquest cap 

de setmana encara queden al-
gunes activitats. 

Avui divendres, trobada 
amb Eulàlia Reguant
La diputada de la Candidatura 

d’Unitat Popular-Crida Cons-
tituent al Parlament de Cata-
lunya, Eulàlia Reguant, serà 
avui divendres 8 de setembre 
al Casal Popular d’Igualada 
el Foment. L’acte, titulat “Par-
lem del Referèndum”, serà una 
xerrada entre la diputada al 
Parlament i el públic per tal de 
resoldre i esclarir els possibles 
dubtes sobre el referèndum de 
l’1O. L’acte de campanya l’or-
ganitza el Comitè de Defensa 
del Referèndum de l’Anoia 
(CDR), comitè en el que hi 
participen diferents organit-
zacions de l’esquerra indepen-
dentista de la comarca.
La xerrada, que serà oberta 
a tothom que hi vulgui par-
ticipar, està prevista per a les 
19:30 de la tarda. Després 
d’una exposició i valoració de 
la diputada, aquesta respon-
drà a les possibles preguntes 
que puguin sorgir del públic 
en relació al referèndum de 

l’1O.

Diumenge a la nit, 
Marxa de Torxes
A més, el diumenge, 10 de se-
tembre a les 22:30h, el Casal 
Popular d’Igualada El Foment, 
ha convocat també a la Plaça 
de l’Ajuntament la tradicio-
nal Marxa de Torxes, que es 

poden comprar al preu de 2 
euros. Per cloure la Diada, el 
dissabte, 16 de setembre a les 
18h i al Passeig Verdaguer, la 
Cobla La Principal de Cassà 
protagonitzarà la Ballada de 
Sardanes, en un acte organit-
zat per l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada amb el suport de 
l’Ajuntament de la ciutat. 

Més d’una trentena d’autocars i milers d’anoiencs ompliran el 
Tram 102 a la Diada de Barcelona

Camí i Montbui, segons que 
han explicat a La Veu diverses 
fonts de l’assemblea territorial.

L’Anoia, al passeig de Gràcia 
amb València
La mobilització de dilluns, 
amb el nom de la Diada del Sí, 
encara permet aquest cap de 
setmana fer les inscripcions als 
trams, que formaran una creu 
(el signe de la suma) a la cru-
ïlla entre el passeig de Gràcia i 
el carrer d’Aragó de Barcelona. 
El ritme d’inscripcions és més 
alt que no pas l’any passat, i 
ahir dijous al vespre ja hi ha-
via prop de 300.000 inscrits, 
que segur que seran molts més 
poden ser molts més perquè 
sempre els darrers dies se n’ac-
celera el ritme. 
Els participants es poden ins-
criure a la manifestació tots 
sols o bé en grups amb quatre 
persones més, com a màxim. 
La inscripció es pot fer des 

de la pàgina si.assemblea.cat. 
Una vegada feta, perquè sigui 
vàlida s’ha de confirmar per 
correu abans de vint-i-quatre 
hores. Si, passades aquestes 
vint-i-quatre hores no s’ha re-
but el correu, voldrà dir que hi 
ha hagut algun error. En aquest 
cas, caldrà repetir la inscripció.
Hi ha 48 trams repartits en 
quatre zones. A la gent de 
l’Anoia li toca el tram 102, que 
és just la cruïlla del Passeig de 
Gràcia amb el carrer València, 
pràcticament al centre de la 
“creu”. Ja ahir dijous el tram fi-
gurava com pràcticament ple, 
la qual cosa assegura la parti-
cipació de milers de persones. 
Recordem que la Diada del Sí 
començarà a les 17.14 hores. 
L’ANC recomana de fer el des-
plaçament cap al lloc assignat 
amb prou temps. A les 15.00 
h., es tallarà el recorregut al 
pas de vehicles per garantir la 
mobilitat i la seguretat dels vi-
anants.
L’ANC demana d’anar a la mo-
bilització amb una samarre-
ta qualsevol, preferentment, 
diuen, “la que t’ha portat fins 
aquí (entitats, causa preferida, 
club esportiu…)”. Demana que 
a les 16.00 tothom ja sigui al 
seu tram. I entre les 17.00 i les 
17.14, que tothom es canviï la 

samarreta per la de la Diada 
d’enguany, de color groc fluo-
rescent.
Des de les entitats organitzado-
res de l’Anoia -que han tingut 
en Miquel Ramis, a la comar-

ca, i Francesc Vives, a Iguala-
da, com a referents- valoraven 
de forma molt satisfactòria la 
resposta que estan tenint els 
anoiencs en aquesta Diada. 
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L’oficina de la futura 
agència que gestionarà 
els nostres impostos es-
tarà ubicada a l’actual 
Casa de Cultura i en-

trarà en funcionament 
a primers d’octubre

Aspecte de les obres de l’oficina al carrer St. Carles.

Avancen les obres de l’oficina de l’Agència Tributària 
de Catalunya al carrer Sant Carles
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es obres de l’oficina de 
l’Agència Tributària de 
Catalunya a Igualada 

avancen ràpidament, i està 
previst que entri en funciona-
ment a primers d’octubre. Re-
cordem que l’oficina de l’ATC 
(hereva, inicialment, de l’ofici-
na de liquidació que hi havia 
al carrer Florenci Valls) estarà 
ubicada al carrer Sant Carles, 
a la “Casa de Cultura”, propi-
etat del Consell Comarcal. Tot 
i que de moment s’hi atendran 
les mateixes gestions que es fe-
ien a l’anterior espai, la majo-
ria relacionades amb traspas-
sos de propietat, el cert és que 
l’ATC s’ha construït pensant 
en convertir-se en l’instru-
ment que gestionarà tots els 
nostres impostos en una hipo-
tètica Catalunya independent.
El vicepresident del Consell 
Comarcal, Santi Broch, ha co-
ordinat amb la Generalitat les 
gestions per a la construcció 
de l’ATC a Igualada. “La Casa 
de Cultura és un espai mig 
buit, que només s’utilitza per 
activitats de dansa durant les 
tardes, i vam pensar que seria 
un espai molt idoni, prop de 
l’oficina de Contribucions que 
hi ha al mateix carrer, i prop 
del mercat, on hi ha un apar-
cament públic”. Broch ha ex-
plicat que, arran del manifest 
que van signar alcaldes, socie-

tat civil i el propi Consell Co-
marcal, la Generalitat va optar 
per negociar amb la corpora-
ció anoienca una sortida. “Les 
obres les ha hagut de pagar el 
Consell, gràcies a un ajut de 
la Diputació de Barcelona de 
poc més de cent mil euros”. 
L’oficina se situarà a la planta 
baixa de l’edifici, i tindrà una 
superfície d’uns 80 metres 
quadrats. 

4 persones, extreballadors 
de l’Oficina Liquidadora
De forma provisional, les ges-
tions de l’ATC es fan a la plan-
ta baixa del Consell Comarcal,  
on ja hi atenen 4 persones, 
totes elles extreballadores de 
l’oficina liquidadora que hi 
havia al carrer Florenci Valls, 
que es traslladaran al nou in-
dret el mes d’octubre. 
Precisament aquesta setmana 
el president Puigdemont i el 
vicepresident Junqueras han 
presentat aquest matí la cul-
minació del desplegament de 
l’Agència Tributària de Cata-

lunya (ATC), “una estructu-
ra necessària per fer possible 
la voluntat que expressin els 
catalans en el referèndum de 
l’1-O”, ha dit el cap de l’Execu-
tiu. I ha afegit “sigui quina si-
gui aquesta voluntat, que és la 
que s’ha de respectar, l’admi-
nistració en el seu conjunt es-
tem dient que estem preparats 
i aquesta és la millor garantia 
del funcionament d’un país”.
El vicepresident Junqueras ha 
assegurat durant la seva inter-
venció que l’agència catalana 
“està preparada per ser la peça 
clau del nou sistema fiscal ca-

talà” i que “és homologable a 
les agències tributàries més 
avançades del món”. Per al 
responsable econòmic del go-
vern, l’ATC està en condicions 
de recaptar fins a 42.000 mili-
ons d’euros anuals, “xifra que 
multiplica per quinze la pre-
visió d’ingressos efectius de 
l’any 2017 i per trenta-quatre 
la recaptació del 2015”.
A partir d’ara l’ATC assumeix, 
d’una banda, la gestió i la re-
captació directa dels tributs 
propis i dels cedits per l’Estat 
(transmissions patrimonials, 
actes jurídics documentats, i 

successions i donacions), fun-
ció que fins ara tenia delegada, 
en part, en els registradors de 
la propietat i es feia a l’oficina 
ja tancada del carrer Floren-
ci Valls; i, de l’altra, es fa càr-
rec de la gestió executiva dels 
deutes per tributs locals, així 
com dels deutes per sancions 
de multes imposades pel Ser-
vei Català de Trànsit (SCT), 
tasca que fins ara feia l’Agència 
Estatal d’Administració Tribu-
tària (AEAT). La subcontrac-
tació d’aquests serveis tenia 
fins ara un cost per a l’Admi-
nistració de 35 milions anuals.

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



L’avinguda Països 
Catalans de les Comes 
acollirà demà dissabte 

una vintena 
d’expositors amb els 

seus productes vegans

Tot a punt per al Festival Naturveg, 
dedicat al món vegetarià
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’any 2016 el ple de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da aprovava una moció 

i es declarava ciutat amiga de 
la cultura vegana, assumint 
així la voluntat de promoci-
onar i potenciar la cultura 
pro-animalista a la ciutat a 
través del suport institucional 
a activitats amb aquesta filo-
sofia. Mesos més tard l’Asso-
ciació Nou Centre d’Igualada 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament igualadí, la Diputació 
de Barcelona, Fira d’Igualada 
i el Resturant Cor Verd; pro-
mou i organitza la primera 
edició del festival Naturveg, 
amb la intenció de que es con-
verteixi en un referent arreu 
del territori. Així, el dissabte 9 
de setembre a l’Avinguda Paï-
sos Catalans de les Comes i a 
partir de les 6 de la tarda, es 
donaran cita més d’una vinte-
na d’establiments i entitats que 
oferiran els seus productes i 
serveis a un públic que es pre-
veu divers i familiar.
- A les 18.00, berenar amb tast 
de productes vegans i pa amb 
xocolata per la mainada.
- Exposició de pintures d’As-
sumpta Saumell, Pilar Car-
ballo, Francesc Camps i Núria 
Riba.
- A l’estand de la papereria 
l’Avet l’escriptora Natasha Pe-
terson signarà el llibre infantil 
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“Las aventures de los Mini-
fop’s”.
- A l’estand de Dekimba acti-
vitat infantil de conta-contes 
“Que senten els animals?”.
- A les 18:30, Dekimba inicia-
rà les activitats per a la maina-
da “Bagul de jocs i “Un jardí 
per les abelles”, a l’esplanada 
del festival.
- A les 19:30 la nutricionista 
Sandra Galvé ens oferirà una 
mostra de cuina vegana en di-
recte a l’escenari del festival.
- A partir de les 20:30, Diego 
López, coordinador del vo-
luntariat del santuari “Hogar 
Animal Sanctuary” (en subs-
titució d’Elena Tova), ens farà 
una xerrada sobre la seva tas-

ca de recuperació d’animals i 
la funció social que represen-
ta, a l’escenari del festival.
- A partir de les 20:30 músics 
itinerants animaran l’àrea del 
festival.
- A les 22:15, la jove cantant 
igualadina Marina Freixas 
oferirà un concert de versions 
a l’escenari del festival.
- A partir de les 23:15 “Su-
gestion Acoustic” tancarà la 
jornada amb jazz, bossanova i 
pop acústic.
L’objectiu del festival és la 
promoció d’aquesta cultura 
en auge que aposta des de fa 
molts anys per l’absolut res-
pecte als animals i és contrà-
ria al seu ús i explotació per 
alimentació directa o deriva-
da, en productes cosmètics, 
tèxtils o de parament divers, 
en espectacles d’oci o en tests 
de laboratori. El festival pre-
tén atansar al públic general 
aquesta filosofia de vida i tren-
car tòpics i mites que s’han 
construït al respecte.

REDACCIÓ / LA VEU 

M algrat que Igualada 
Comerç està es-
perant recollir les 

respostes a l’enquesta dels par-
ticipants, després de contras-
tar i compartir la informació 
i les dades al peu al carrer, les 
reaccions, les sensacions i les 
percepcions dels comerciants 
i el públic al canvi són posi-
tives. A l’espera que al llarg 
d’aquesta setmana es faci una 
valoració definitiva, l’enti-
tat mostra la seva satisfacció 
amb aquesta 42a edició.
Després de 41 edicions, la 
Botiga al Carrer es va unifi-
car per primera vegada en un 
únic espai, al Passeig Verda-
guer, formant d’aquesta ma-
nera més de mig quilòmetre 
d’un gran “shopping line”, 
quedant d’aquesta manera 
l’espai estèticament molt bé 
repartit i distribuït. La uni-
formitat dels estands i como-
ditat a l’hora de comprar van 

Bona acollida de la 
Botiga al Carrer al Passeig

marcar la jornada. D’aques-
ta manera es volia agrupar 
l’oferta i crear un circuit po-
tent. La valoració unànime és 
que també hi havia una mi-
llor selecció i qualitat de pro-
ductes oferits. Encara així, hi 
ha aspectes a millorar de cara 
de pròximes edicions, com p. 
ex. logística, continguts, ac-
tivitats paral·leles, animació, 
oferta de restauració, etc.
Hi va haver bon ambient, 
una bona afluència de gent i 
un bon nivell de vendes. Una 
gran majoria dels botiguers 
coincideix que caldria dei-
xar passar almenys dues o 
tres edicions més per valorar 
aquest canvi.
Més de seixanta comerços es 
van ubicar al Passeig Verda-
guer, més una trentena que, 
per la seva logística, no es po-
dien desplaçar, i es van instal-
lar davant del seu establiment 
comercial. Hi van tenir tam-
bé una bona afluència dels 
clients, i bones vendes. 
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Foto de família de la societat cívil i política que ha fet possible el nou campus universitari.

Nova programació dels equipaments cívics de la Generalitat
REDACCIÓ / LA VEU 

H a sortit ja el progra-
ma d’activitats dels 
equipaments cívics, 

ludoteca Sant Miquel, Casal i 
del Passeig i Casal Cívic Mont-
serrat  de la Generalitat, amb 
una oferta variada i àmplia per 
a totes les edats. 
Els infants podem participar 
a les activitats de joc de la Lu-
doteca Sant Miquel i del Casal 
Cívic Montserrat on a més a 
més hi ha  una sala de lectura, 

amb suport informàtic on es 
pot llegir, estudiar, fer treballs 
escolars i fer els deures entre 
altres activitats 
El programa de joves, ubicat 
al Casal Cívic Montserrat, se-
gueix amb l’oferta dels espais 
d’accés lliure: ping-pong, jocs 
de taula, billar, futbolí que es 
complementen amb diversos 
tallers: cuina asiàtica, ball urbà, 
room scape, maquillatge de 
por, manualitats, etc. 
Pel que fa als adults i gent gran 
s’ofereix una amplia oferta de 

més de 100 activitats, en aquest 
cas repartides entre el Casal del 
Passeig i el Casal Cívic Mont-
serrat. Activitats manuals, ac-
tivitats formatives, activitats 
físiques, activitats musicals i 
artístiques i activitats de noves 
tecnologies. 
La gent que estigui interessada 
ja pot passar a buscar el progra-
ma de mà a qualsevol dels tres 
equipaments o en els diversos 
punts d’informació de la ciutat. 
Les inscripcions per als infants 
seran, en el cas del programa 

jugar i llegir del Casal Cívic 
Montserrat, el 6 de setembre, 
de 10 a 13 i de 16 a 18h, els 7 
i 8 de setembre de 10 a 13h. A 
partir del 12 de setembre, de 
15 a 17 i de 19.30 a 20.30.  A la 
Ludoteca Sant Miquel comen-
çaran el 14 de setembre a partir 
de les 15.30h. Les inscripcions 
per a infants no es poden fer 
per telèfon. 
Per a la resta d’activitats, joves, 
adults i gent gran, s’inscriurà 
a partir del 13 de setembre, 
aquest dia l’horari serà de les 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l president de la Ge-
neralitat, Carles Puig-
demont, va presentar 

divendres en un acte al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament el nou 
Campus Universitari d’Iguala-
da-Universitat de Lleida (UdL), 
que permetrà l’assumpció dels 
estudis de la UPC -que marxa 
d’Igualada- i en tindrà de nous, 
de moment de l’àmbit de l’engi-
nyeria i de la tecnologia infor-
màtica. L’acte va comptar amb 
la signatura de l’acord de l’al-
calde Marc Castells i del rector 
de la UdL, Roberto Fernández, 
amb la presència del Secretari 
d’Universitats i Recerca, Arca-
di Navarro.
EL procés es desenvoluparà 
en dues fases, una de transició 
fins al 2020 i una posterior de 
consolidació els anys següents, 
tot ampliant instal·lacions i su-
mant nous títols oficials i de 
formació contínua. 
El més immediat serà, el curs 
2018-2019, la incorporació 
del grau en Tècniques Com-

9.30 a les 13 i de les 16 a les 
18h, a partir de les 9 es repar-
tiran els números i hora d’ins-
cripció. Per a la resta de dies 
l’horari serà, matins: de dilluns 
a divendres, de 10 a 13h, tardes: 
dilluns, dimarts i dimecres, de 
16 a 18h. 
Si necessiteu més informació, 
podeu passar pels equipaments 
o trucar a, Ludoteca Sant Mi-
quel ( activitats per a infants) 
93 805 57 34, Casal del Pas-
seig 93 803 33 12, Casal Cívic 
Montserrat 93 804 36 61. 

El president Puigdemont presenta el nou Campus d’Igualada-UdL, 
que assumirà els estudis de l’UPC i en tindrà de nous

putacionals i Aplicacions Di-
gitals –inèdit a Espanyua en 
modalitat dual des de primer 
curs–, del màster en Pràctiques 
i Simulacions Clíniques, i la 
transformació de l’actual grau 
d’Enginyeria en Organització 
Industrial en el d’Enginyeria de 
l’Organització, Logística i Ges-
tió Industrial. La UdL seguirà 
impartint, a més, els actuals 
estudis oficials (grau en Infer-
meria UdL, grau en Enginyeria 
Química UPC, doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica 
i Fisioteràpia UdL i màster en 
Enginyeria del Cuir UPC). 
A més, s’estan ultimant quatre 
postgraus en formació contí-

nua adreçats a professionals, 
per implantar també al 2018-
2019 i, en cursos posteriors, 
la UdL preveu posar en marxa 
dobles titulacions amb centres 
d’educació superior europeus. 
Amb la nova oferta d’estudis es 
calcula que es passi dels prop 
de 400 estudiants actuals a su-
perar el miler. 
Segons que va explicar Roberto 
Fernádez, la UdL vol “reforçar 
i consolidar l’actual Campus 
amb nous estudis. Li passarà a 
Igualada com a d’altres ciutats 
del país que s’han  convertit 
en nuclis universitaris. Hi po-
sarem tots els esforços, perquè 
per a la UdL ens sentim part 

Marc Castells, Carles Puigdemont, Roberto Fernández 
i Àngels Chacón, divendres al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

del futur d’aquesta ciutat”. 
El president Puigdemont va 
afirmar “sentir-nos tots molt 
orgullosos del treball con-

junt de moltes institucions en 
aquest projecte, se’n parlarà 
molt d’aquest  compromís”, 
que, entre d’altres mesures, 
permetrà traslladar els estu-
dis d’Infermeria i de l’àmbit 
de la salut a l’antic Hospital, i 
la construcció d’una residèn-
cia d’estudiants en aquell in-
dret. “Comencem una era, i 
ens referirem a Igualada com 
a ciutat universitària, perquè 
a més d’equipaments i oferta 
tindrà ànima, hem de tenir ta-
lent i cultivar-lo per estar entre 
els països capdavanters”, deia 
Puigdemont. 



La nova entitat recull 
l’esperit de l’anterior 

Plataforma Per una Ve-
gueria Pròpia, i una de 
les primeres decisions 

ha estat declarar-se fa-
vorable al referèndum 

i a la independència de 
Catalunya

L’entitat es va presentar dimarts al vespre al Vinseum  de Vilafranca.

Es presenta Pro Vegueria Penedès
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D imarts al vespre, a 
Vilafranca, es va pre-
sentar Pro Vegueria 

Penedès, una nova entitat que 
recull l’esperit de la Platafor-
ma Per una Vegueria Pròpia 
que va desfer-se fa tres mesos 
en haver arribat al seu objec-
tiu, el reconeixement oficial 
d’aquest territori a la legislació 
catalana.
Ara, la nova entitat neix amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

C anal Taronja Anoia 
obre, aquest dimarts 
12 de setembre, la 

nova temporada 2017-2018. 
Sota l’eslògan “La tele que ens 
uneix”, la programació de la 
televisió de la comarca aposta 
per la informació d’Igualada i 
l’Anoia, el debat i l’entreteni-
ment com a puntals bàsics de 
la graella. La programació vol 
consolidar els espais estrenats 
durant la darrera temporada, 
a més d’estrenar-ne de nous, 
tot combinant els programes 
de plató i d’exteriors. L’objec-
tiu és arribar tots els públics i 
consolidar i ampliar l’audièn-
cia de 60.000 telespectadors 
mensuals que té en aquests 
moments.
El programa que obre la pro-
gramació cada dia és l’infor-
matiu “Info Taronja” a les 8, 
10 i 12 de la nit amb les no-
tícies diàries del més destacat 
que passa a Igualada i l’Anoia. 
Després de les notícies, hi ha 
sempre un programa d’estrena 
a un quart de 9, un quart d’11 
i un quart d’1 de la nit. Els di-
lluns es pot veure el programa 
esportiu “Targeta Taronja” 
amb els resultats i l’anàlisi de 
les competicions d’Igualada i 
l’Anoia. Pel que fa als dimarts, 
continua en antena l’espai ti-
tulat “La Plaça” amb entrevis-
tes en profunditat a diferents 
personatges de la ciutat i la 
comarca. Els dimecres el pro-
grama de debats d’actualitat 
d’àmbit local titulat “El termò-
metre”, que un cop al mes que-
darà substituït pel programa 
econòmic “Anem per feina” de 
debats empresarials.
Dijous, a un quart de 9, un 
quart d’11 i un quart d’1 de 

Canal Taronja estrena 
nova temporada

la nit, serà el moment dels 
programes exteriors que pas-
sejaran el telespectador per 
l’Anoia. En aquest sentit se’n 
combinaran tres, en funció de 
la setmana: el programa de tu-
risme per la comarca “La mot-
xilla Taronja”, el programa de 
productes gastronòmics Km0 
“El gust de l’Anoia” i “La meva 
Anoia”, on personatges cone-
guts de la comarca ensenyen 
quins són els seus paisatges fa-
vorits. Els dijous també s’estre-
na “Montbui Actiu” amb l’ac-
tualitat cultural del municipi. 
Els divendres es podrà veure 
un nou programa d’entrete-
niment que s’estrenarà al mes 
d’octubre amb continguts satí-
rics i d’oci, i el programa de re-
portatges de Piera titulat “Ba-
tecs de Piera”, que produeix 
Piera TV. Cal recordar que el 
mateix divendres, l’informatiu 
de les 8, 10 i 12 de la nit inclou 
el resum de les notícies de tota 
la setmana i la cartellera dels 
cinemes Mont-Àgora amb els 
tràilers de les pel·lícules que 
s’hi projecten.
Canal Taronja seguirà, una 
temporada més, apostant per 
fer reportatges dels actes cul-
turals i lúdics més importants 
que es fan a la comarca dins 
l’espai “En Imatges” i també 
continua l’emissió de la mis-
sa de Montserrat, en directe, 
cada diumenge a les 11 del 
matí. De dilluns a divendres, 
de 18 a 19.30h emetrà el pro-
grama “Catalunya Directe” i 
els dissabtes i diumenges, de 
18 a 20h, el programa “1món.
cat” de la Xarxa.
Pel que fa a Internet, tots els 
programes es poden veure a la 
carta de manera fàcil i àgil a la 
nova pàgina web canaltaronja.
cat/anoia.  

la voluntat de “vetllar pel cor-
recte desplegament de la de-
marcació veguerial del Pene-
dès, promoure o participar en 
estudis, propostes i activitats 
per a la difusió de la vegueria 
del Penedès i la promoció dels 
seus valors, i impulsar i donar 
suport a la creació d’un centre 
d’interpretació i promoció del 
Penedès”, tal i com s’explica en 
la seva definició d’objectius.
 
Àmplia presència anoienca
De moment, l’entitat ja ha anat 
creant grups de treball i reu-
nint-se en diverses poblacions 
del Penedès, inclosa Igualada.  
De fet, l’Anoia té una presèn-
cia prou àmplia en el primer 
Secretariat escollit a l’entitat, 
que presideix el vilafranquí 
Fèlix Simon. De l’Anoia, en 
formen part Pere Prat (vice-
president), Pere Carles (treso-
rer) i Pep Solé i Flora Sanabra 
com a vocals.

Favorable a l’1-O
Una de les primeres decisions 
públiques de Pro Vegueria 
Penedès ha estat l’elaboració 
d’un manifest en favor del re-
ferèndum d’autodeterminació 
del primer d’octubre. L’entitat  
reivindica la llibertat d’expres-
sió i el dret a vot dels catalans, 
i reconeix Catalunya com una 
nació amb plena consciència 
de la seva història i persona-
litat pròpia que no pot renun-
ciar als drets que corresponen 
als pobles i nacions, “inclo-
ent-hi el dret a la seva lliure 
determinació”.
A banda d’estar al costat de la 
Generalitat, l’entitat “es reafir-
ma en la voluntat de desobeir 
qualsevol ordre contrària a 
l’expressió del poble”, i fa una 
crida a la participació a la jor-
nada de l’1-O, i manifesten la 
voluntat que Catalunya acce-
deixi “ben aviat a la seva inde-
pendència com una república 
de dret, democràtica i social”.
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El Ball de Sant Miquel 
i Diables  lliuren el pre-
mi al guanyador de la 
“Gran Panera 2017”

La Mostra d’Igualada obre una finestra familiar 
a la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mostra d’Igualada – 
Fira de teatre infantil 
i juvenil i FiraTàrre-

ga han iniciat una treball de 
coprogramació per oferir una 
finestra familiar a la fira de te-
atre al carrer, que té lloc a Tàr-
rega aquesta setmana.
Es tracta d’un programa de 
visibilització i internaciona-
lització d’espectacles familiars 
catalans que renoven el para-
digma de les arts escèniques 
per a nenes i nens en base a la 
qualitat, la innovació, la plu-
ralitat temàtica i els nous for-
mats escènics. 
En la seva primera edició for-
men part de la finestra famili-
ar 6 espectacles: ‘Proyecto 
Opreso’ de DNA Cia, un es-
pectacle format per cinc artis-
tes provinents de diferents 
formacions de dansa urbana, 
que s’uneixen amb l’objectiu 
de reivindicar el hip-hop com 
a mitjà d’expressió social; 
‘Wetfloor’ de la Cia Cris_is, on 

El passat dia 5 de setembre va 
tenir lloc l’entrega al guanya-
dor de la “Gran Panera 2017” 
que organitza, any rere any, 
l’entitat Ball de Sant Miquel i 
diables d’Igualada, entitat tra-
dicional de la ciutat. 
La panera, que és una forma 
de finançament de la colla, 
compta amb la col·laboració 
de diferents comerços de la 
població i de la comarca. “En 
cada sortida que fem podem 
arribar a cremar forces carre-
tilles, i això ens representa un 
pressupost elevat. Enguany 
amb la Diada que estem orga-
nitzant, encara ens suposa una 
despesa més elevada. Volem 
fer lluir el nostre ball a Igua-
lada i a la resta de poblacions” 
comenta el president de l’enti-
tat. 
I és que el pròxim 30 de setem-
bre es celebra la Diada del Ball 
de Sant miquel i els Diables  
que compta amb el ball de Vi-
lafranca com a convidats. La 
Jornada inclourà una repre-
sentació dels balls parlats a la 
plaça Pius XII entorn a les 6 de 
la tarda i un petit correfoc per 
el nucli històric d’Igualada.

El proper 21 de 
setembre, xerrada sobre 
com parlar als fills de 
la malaltia del càncer

La nova unitat comarcal de 
l’Anoia de l’Associació Espa-
nyola contra el càncer inau-
gurada el passat 6 de juliol 
ofereix una xerrada sobre com 
parlar amb els fills sobre el 
càncer. 
Aquesta xerrada tindrà lloc 
el dijous 21 de setembre a la 
mateixa seu (Rambla Nova, 32 
d’Igualada) a les 18.30 h i ani-
rà a càrrec del psicooncòleg 
de l’AECC Catalunya contra el 
Càncer Daniel Díaz de Frutos. 
Recordem que el servei d’aten-
ció psicològica al pacient i fa-
miliars amb càncer, s’ofereix a 
l’Hospital d’Igualada i ha do-
nat atenció a més de 150 paci-
ents d’aquest centre d’ençà que 
es va iniciar al març del 2016.  

la clown Cristina Solé torna als 
escenaris amb el seu primer 
solo, una comèdia en clau de 
clown i teatre gestual per a tots 
els públics que posarà a prova 
la paciència de l’espectador 
més impertorbable; ‘Mur’ de 
la (Cia)3, un espectacle visual, 
poètic i integrador que empra 
l’arquitectura efímera per re-
flexionar sobre les limitacions 
físiques i mentals i la capacitat 
humana de sobreposar-s’hi; 
‘Transhumància’ de Xip Xap 
Teatre, una proposta itinerant 
basada en la migració estaci-
onal dels ramats a la recerca 
de les pastures: a la muntanya 
a l’estiu i a la plana a l’hivern; 
‘Sonarium’ de El Pájaro Car-
pintero, una instal·lació infan-
til lúdica i d’experimentació 
sensorial per a la mainada de 
0 a 4 anys que té el so i la músi-
ca com a protagonistes princi-
pals; i ‘Momo (versió lliure de 
Michael Ende)’ de la Cia. de 
Teatre Anna Roca, un espec-
tacle que vol reflexionar amb 
el cor sobre el ritme de vida de 

la societat actual.
La col·laboració compta amb 
el decidit suport del Departa-
ment de Cultura i la complici-
tat de l’Associació Professional 
de Teatre per a Tots els Públics 
(TTP). 

Estand a La Llotja i tanca-
ment d’inscripcions 
Com els darrers anys, La Mos-
tra d’Igualada també parti-
ciparà a FiraTàrrega amb un 
estand a La Llotja professional 
que li permetrà estrènyer els 
lligams amb el sector i establir 
nous contactes per afavorir el 
seu creixement i obertura a 
l’exterior. 
D’altra banda, el 15 de setem-
bre la fira de teatre infantil i 
juvenil clourà la convocatòria 
per sol·licitar actuar a la pro-
pera edició, que es durà a ter-
me del 12 al 15 d’abril de 2018. 
La inscripció es formalitza en 
línia a través del portal de La 
Mostra (www.lamostraigua-
lada.cat), on es detallen les 
condicions de participació. 
La Mostra d’Igualada és la fira 
de referència de les arts escè-
niques per a tots els públics de 
Catalunya. Un gran aparador 
dels millors espectacles per 
a públic infantil i jove, que 
aplega milers d’espectadors 
a la capital de l’Anoia i que 
té com a objectius nodrir les 
programacions familiars d’ar-
reu del país i afavorir la inter-
nacionalització de les compa-
nyies que hi participen. 
Considerada Mercat estra-
tègic de Catalunya, està or-
ganitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. La 28a edició 
es va celebrar del 30 de març 
al 2 d’abril de 2017 i va acollir 
51 companyies, 101 represen-
tacions, 33.000 espectadors i 
730 professionals acreditats. 
La 29a La Mostra tindrà lloc 
del 12 al 15 d’abril de 2018.  



Joan Serra, alcalde de 
Castellolí per ERC, i 
Jordi Servitje, de Ve-
ciana pel PDeCAT, 

cobraran entre tots dos 
100.000€ de sou a l’any

Els alcaldes Joan Serra (ERC) i Jordi Servitje (PDeCAT). 

La Festa Major 
va costar 250.000€
REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor de Promoció 
Cultural de l’Ajunta-
ment, Pere Camps, ha 

fet balanç de la Festa Major 
2017. Camps ha agraït, en 
primer lloc, la participació 
“majoritàriament cívica i en-
tusiasta de la ciutadania en 
aquesta festa, així com la par-
ticipació i implicació exem-
plar de totes les associacions 
i entitats de la nostra ciutat, 
que fan que aquesta sigui una 
Festa Major gairebé única”. 
El cost aproximat del conjunt 
d’activitats desenvolupades, 
grups i artistes contractats, 
dispositius de muntatge i lo-
gística, lloguers d’equips i as-
segurances, arriba enguany 
pràcticament als 250.000 eu-
ros, un 14% més que l’any pre-
cedent. La major part d’aquest 
cost ha anat destinada als es-
pectacles i concerts, a les ac-
tivitats tradicionals, folklòri-
ques i festives, i al muntatge i 
la logística. El total d’activitats 
incloses en el programa d’en-
guany també es va incremen-
tar, passant de les 120 de l’any 
2016 a les gairebé 140 d’aquest 
any. 
D’altra banda, també han cres-
cut els ingressos, en un 20%, 
arribant als 36.500€. Camps 
ha apuntat que a aquestes xi-
fres encara s’hi afegiran da-
des de més activitats, com les 
Barraques, però afirma que 
“els números i percentatges 
definitius no variaran mas-
sa, ja que el gruix de la festa 
l’assumeix l’àrea de Promoció 
Cultural”. 

95.000 persones 
Pere Camps també ha posat 
en valor l’elevada participa-
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ció que es va poder veure en 
pràcticament tots els actes. 
Seguint les estimacions dels 
diferents departaments muni-
cipals, recintes no municipals 
i entitats col·laboradores, des 
del departament de Cultura es 
conclou que el públic ha supe-
rat les 95.000 persones. 
El regidor ha posat en valor el 
descobriment del nou Parc 
Central en el marc de la Festa, 
que ha esdevingut “un esce-
nari excel·lent tant pel cinema 
familiar sota els estels com 
per al castell de focs de Festa 
Major”. El Parc Central també 
va acollir una sessió de cine-
ma a l’aire lliure.
A més, el fet que la Fira 
d’Atraccions s’hagi traslladat 
a un terreny més gran, a la 
mateixa Avinguda Catalunya, 
ha permès l’arribada de més 
firaires que en altres edicions 
i l’espai ha quedat millor dis-
tribuït i ha permès l’entrada 
de més gent. 

Caldrà gestionar millor l’ac-
cés al Territori Festiu
Camps també ha fet una va-
loració positiva del nou Ter-
ritori Festiu de l’Associació 
Juvenil La Coll@nada, que ha 
ampliat l’oferta per als joves 
al barri del Rec i ha permès 
esponjar l’espai de Barraques 
del carrer Dr. Joan Merca-
der. Ha avançat, però, que de 
cara a futures edicions caldrà, 
conjuntament amb l’associa-
ció, millorar alguns aspectes, 
com ara la gestió dels acces-
sos i les cues. 
Una altra novetat ben acolli-
da va ser el concert dels Som-
hi Band, dissabte a la nit a la 
Plaça de l’Ajuntament, molt 
ben rebut per la gent gran de 
la ciutat.  

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N ova “jugada” de l’al-
calde Marc Castells a 
l’Ajuntament d’Igua-

lada just en començar un nou 
curs polític. En aquesta ocasió, 
però, li costarà 100.000€ anu-
als als igualadins. Castells ha 
decidit contractar dos alcaldes 
-el de Castellolí, Joan Serra, 
d’ERC, i el de Veciana, Jordi 
Servitje, dele PDeCAT- com a 
càrrecs de confiança, tota una 
novetat a la ciutat des de 1979. 
Serra serà Delegat de Captació 
d’Inversions i Servitje Delegat 
de Barris i Promoció Turística. 
La decisió, sorprenent, ha 
provocat la immediata reac-
ció contrària de la CUP i del 
PSC, tot i que aquest darrer 
partit va aprovar el pressupost 
municipal, d’on sortiran els 
diners per pagar els sucosos 
sous dels dos alcaldes. ERC, 
per la seva banda, ha celebrat 
-només portes enfora- la con-
tractació de Serra, però no la 
de Servitje. 
Hi ha qui diu que la decisió de 
Castells ha vingut “forçada” 
per la mala situació que viu el 
govern del Consell Comarcal, 
del que en formen part els dos 
alcaldes. Amb aquesta decisió 
vindrien a solucionar-se “pro-
blemes” de caire econòmic, 
extrem que fonts  consulta-
des per La Veu no confirmen, 
però tampoc desmenteixen.

PSC i CUP ho critiquen
El PSC ha demanat explicaci-
ons “urgents i immediates” a 
l’alcalde i es pregunta “quina 
és la justificació, des del punt 
de vista professional, dels dos 
escollits per ocupar aquests 
càrrecs i quina és la trajectò-
ria laboral que els acredita per 

Castells contracta dos alcaldes de la 
comarca com a càrrecs de confiança

aquests llocs”. El PSC s’estra-
nya perque entén “que haurien 
de dedicar-se al seu poble com 
a alcaldes que són”. També cri-
tiquen que quan Castells era 
a l’oposició criticava els càr-
recs de confiança, i en canvi 
ara hi haurà “més càrrecs de 
confiança que mai”, amb una 
despesa global de 200.000€ 
anuals. 
La CUP també s’ha mostrat 
molt beligerant, qualificant 
l’acció com “inaudita” i mos-
trant-se “molt crítica i per-
plexa” i diuen que “confiem 
que no passi com en l’anterior 
mandat, en què el govern Cas-
tells va crear vestits a mida per 
donar feina i sou a militants 
del seu partit per motius po-
lítics i no pas atenent a perfils 
professionals”. De Servitje di-
uen que “no té cap mena d’ex-
periència en la tasca que se li 
encomana ni cap tipus de vin-
cle o coneixement dels barris i 
la ciutat d’Igualada”, i de Serra 

recorden que ja cobra 27.000€ 
anuals com alcalde d’un pe-
tit poble com Castellolí, i que 
ja forma part  de l’Oficina de 
Captació d’Inversions ende-
gada fa dos anys i mig “amb 
resultats inexistents.” “Des-
prés de la marxa del seu ante-
rior gerent, Serra va assumir 
ja aquestes funcions des de la 
Mancomunitat de la Conca, i 
no entenem per què ara des de 
l’Ajuntament se li crea aquesta 
figura assumint-ne la totalitat 
del cost en lloc de repartir-ne 
la càrrega entre els 7 munici-
pis que la formen, com és ha-
bitual”.   

Cop d’ullet d’ERC
Per la seva banda, ERC a Igua-
lada, enlloc de donar-se per al.
ludida, com voldria Castells, 
ha emès un comunicat on 
“celebra” el nomenament de 
Serra, “comparteix la decisió” i 
“posa a disposició” del govern 
igualadí el capital humà d’Es-
querra. “Malgrat que Esquerra 
no formi part del govern de la 
ciutat i discrepi en moltes de 
les decisions que pren, l’elecció 
de Serra és un encert.  També 
qüestionen que Jordi Servitje 
sigui “el perfil adequat” per la 
feina que se li assigna. 

I  a  p a r t i r  d e l  1 2  d e  s e te m b re,   
t ’e s p e re m . . .

D I L LU N S  1 1  D E  S E T E M B R E,
MODA PER A LA FUTUR A MARE I  PER ALS MÉS PE TITS ,  F INS A  2  ANYS PREMAMÀ -  LAC TÀNCIA -  INFANTIL

 A  PA R T I R  D E  L E S  1 9 : 0 0 H

S A N T  C A R L E S  3 1  -  I G UA L A DA  -  T E L .  9 3 8 5 3 8 9 3 4

PR OMOCIÓ D ’OBER TUR A

*  Presentant  aquest  anunci  �ns  e l
08/12/17-  No acumulable.

d e  d e s co m p te *
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Dos nous cursos gratuïts sobre 
tresoreria i com ser un venedor efectiu
REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidoria de Dina-
mització Econòmica 
de l’Ajuntament, amb el 

suport de la Diputació, Cata-
lunya Emprèn, el departament 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat i el Fons Social 
Europeu, proposa diferents 
activitats formatives, al llarg 
de la propera tardor, adreça-
des a persones emprenedores 
i empreses. 
Són cursos gratuïts amb les 
places limitades. Cal, doncs, 
fer la inscripció prèvia mitjan-
çant el formulari en línia ac-
cessible a través del web www.
igualada.cat. Es pot demanar 
més informació a l’Ig-nova 
Tecnoespai, al telèfon 93 806 
65 55. 
La primera proposta duu per 
títol Descobreix les eines per 
gestionar amb èxit la tresoreria 
de la teva empresa. Tindrà 
lloc els dies 16 i 23 d’octubre, 

de 9 a 13h, al mateix Ig-nova 
Tecnoespai, a l’Avinguda Bar-
celona 105. S’adreça princi-
palment a empresaris, gerents, 
responsables comptables, res-
ponsables del departament 
de finances, responsables de 
tresoreria i propietaris de ne-
gocis. L’objectiu és conèixer 
com gestionar els pagaments i 
els cobraments, quines són les 
causes que originen tensions 
de tresoreria, saber fer un Pla 
de Tresoreria, conèixer instru-
ments per detectar les necessi-
tats de tresoreria de l’empresa, 
eines per gestionar-la i pràcti-

ques per millorar la capacitat 
de generar tresoreria que té 
l’empresa. 
El segon curs és Com ser un 
venedor efectiu i es farà el 13 
de novembre, de 9 a 13h. 
S’adreça a persones emprene-
dores, empresaris individuals i 
micro i petites empreses 
de recent creació. Permetrà 
conèixer les funcions i el pa-
per del venedor al llarg de tot 
el procés de venda, mostrar les 
diferències entre el venedor 
efectiu i qui no ho és i clari-
ficar quan acaba el procés de 
venda. 

Nous ajuts municipals 
a les empreses
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu de fo-
mentar l’activitat eco-
nòmica, l’Ajuntament 

d’Igualada obre aquest mes de 
setembre la convocatòria de 
dues línies d’ajut. 
D’una banda, es dóna continu-
ïtat un any més a les subvenci-
ons per la Creació de Llocs de 
Treball Estable. Es tracta d’un 
incentiu directe a la contracta-
ció indefinida de treballadors. 
Els ajuts van adreçats a les em-
preses i les entitats sense ànim 
de lucre igualadines que en el 
decurs del darrer any hagin re-
alitzat contractacions estables. 
Aquestes contractacions hau-
ran d’haver estat formalitzades 
entre l’1 de setembre del 2016 i 
el 31 d’agost del 2017 i haver-se 
mantingut en alta durant tot el 
període. Per tal de determinar 
la quantia de les subvencions, 
es tindrà en consideració un 
seguit de variables sociolabo-
rals en relació al sexe i l’edat de 
la persona contractada. També 
es tindrà en compte el domici-
li del contractat, amb especial 
atenció als empadronats a la 
ciutat d’Igualada. I, a més, es 
contemplaran especialment les 
cooperatives. 
Cada lloc de treball estable que 
obtingui subvenció es dotarà 
amb la quantitat mínima de 
600 euros o podrà dotar-se en 
la seva part proporcional en 
cas de contractacions a temps 
parcial o contractacions de fi-
xes discontinus, sempre i quan 
la jornada parcial sigui igual o 
superior al 50%, agafant com 
a referència la jornada laboral 
completa de 40 hores setma-
nals. 
D’altra banda i com a novetat 
d’aquest any, a fi i efecte d’in-

centivar la creació del propi 
lloc de treball per part de les 
persones en situació de deso-
cupació i facilitar la posada 
en marxa d’una activitat eco-
nòmica empresarial o profes-
sional, l’Ajuntament convoca 
per primera vegada una línia 
de subvencions adreçada a les 
persones desocupades que s’es-
tableixin com a treballadors 
autònoms. 
Poden sol·licitar la subvenció, 
doncs, les persones desocu-
pades que s’hagin establert 
com a empresaris individuals 
i causat alta en el Règim Espe-
cial de Treballadors Autònoms 
(RETA) entre l’1 de setembre 
de 2016 i el 31 d’agost de 2017 
i que, com a mínim, mantin-
guin aquesta alta fins a la data 
de presentació de la sol·licitud 
i durant sis mesos ininterrom-
puts. 
L’Ajuntament subvencionarà 
per cada nova alta al RETA 
de la Seguretat Social, fins el 
màxim del 100% de la quota 
mensual a pagar durant els sis 
primers mesos un cop deduï-
des les subvencions d’altres ad-
ministracions pel mateix con-
cepte i, fins el màxim del 50% 
de la quota mensual a pagar els 
sis mesos següents un cop de-
duïdes les subvencions d’altres 
administracions pel mateix 
concepte, amb un import mà-
xim total de 500 euros. 
Les sol·licituds es presentaran  
presencialment al registre d’en-
trada de l’Ajuntament o al Re-
gistre Electrònic –si es disposa 
del corresponent certificat di-
gital o signatura electrònica ac-
ceptada– per mitjà d’una ins-
tància que es podrà aconseguir 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) i al web tramits.iguala-
da.cat. 

La UEA i EADA organitzen un curs de 
desenvolupament del lideratge
REDACCIÓ / LA VEU 

L es transformacions 
en les quals estan im-
merses les organitza-

cions actualment exigeixen 
la capacitat d’adaptar la seva 
realitat constantment i bus-
car noves formes de fer ne-
goci. Davant d’aquest repte, 
els directius i managers són 
peces clau per liderar l’exe-
cució de les transformacions 
estratègiques de l’organitza-
ció.
Per poder actuar com a lí-

ders cal que mànagers i di-
rectius desenvolupin les se-
ves habilitats de lideratge i  
accedeixin a entrenament i 
eines que els permetin afron-
tar aquest rol amb èxit, ser 
capaços de motivar i generar 
compromís dels seus equips, 
transformar l’organització i 
assolir els reptes plantejats.
En aquest sentit, la UEA ha 
organitzat conjuntament 
amb EADA el Programa de 
Desenvolupament de Lide-
ratge per directius.
El programa també inclou 

3 dies de jornada sencera al 
Collbató Residential Trai-
ning Campus, on es realit-
zaran activitats outdoor que 
reforçaran els coneixements 
adquirits a l’aula. El curs es 
farà del 10 novembre de 2017 
a 15 febrer de 2018, els di-
vendres de 16 h. a 20 h. Du-
rada: 60 hores.  Lloc:  Cam-
pus Universitari d’Igualada. 
Preu: 2.100 €
En aquest cas, la formació 
no és bonificable mitjançant 
la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo.



Sorteig de Forn Alemany d’un 
cap de setmana a Madrid

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Mercat de la Masuca 
d’Igualada recupera 
aquesta setmana el 

seu horari habitual d’ober-
tura ideixa enrere l’horari 
d’estiu. Això significa que a 
partir d’aquest dijous 7 de 
setembre recupera les tardes 
del dijous per anar a com-
prar. 
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Recentment s’ha fet el darrer sorteig del Forn Alemany d’un cap 
de setmana a Madrid. El guanyador va ser el client núm. 5005 
Jordi Tauste Rodriguez. Enhorabona!

La Masuca recupera 
l’horari habitual

D’aquesta manera, el Mer-
cat restarà obert de dilluns a 
dissabte als matins i les tar-
des del dijous idivendres. A 
continuació us recordem els 
horaris d’obertura del Mercat: 
Dilluns: 7.30h a 14h.  Di-
marts: 7.30h a 14h. Dimecres: 
7h a 14h. Dijous: 7.30h a 14h 
i de 17h a 20.30h. Divendres: 
7h a 14h i de 16.30h a 21h. 
Dissabte: 7.00h a 14.30h. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) ha 

dut a terme durant aquest any 
el projecte REINMET, sub-
vencionat per la Diputació de 
Barcelona i adreçat a la recu-
peració de la capacitat profes-
sional i la capacitat producti-
va, concentrat especialment 
en tasques d’especialització 
per donar suport a la rein-
dustrialització del sector del 
metall. En una primera fase 
del projecte es va realitzar un 
treball de diagnosi i es van re-
collir les necessitats de perfils 
professionals que tenien les 
empreses d’aquest àmbit. 

D’aquesta primera fase de 
diagnosi va sorgir la propos-
ta d’una acció formativa de 
Manteniment Industrial adre-
çada a persones en situació 
de desocupació, majors de 25 
anys amb un mínim d’un any 
d’experiència laboral i amb 
formació mínima de Gradu-
at Escolar o ESO. Un total de 
17 persones van participar en 

aquest curs, amb una durada 
de 300 hores teòriques, que 
es van realitzar en l’IES Milà i 
Fontanals i a les instal·lacions 
d’Ig-Nova Ocupació, i 80 ho-
res de pràctiques en empreses 
del sector del metall. Tretze 
dels participants han trobat 
feina, aconseguint un 76% 
d’inserció en l’esmentat pro-
jecte.

Un 76% d’inserció en el projecte 
Reinmet per a treballadors del metall
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V. DEL CAMÍ/ LA VEU 

Marina Rosillo García, 
de 19 anys, va morir 
de manera sobtada 

la matinada de dissabte mentre 
participava amb el Club Bu-
dokan Vilanova a les barraques 
de Festa Major. La seva mort 
va ser de manera sobtada men-
tre participava a l’Embarraca’t. 
La jove, molt vinculada al Bu-
dokan Vilanova, col·laborava a 
la barraca de l’entitat, quan va 
caure desplomada a terra. Mal-
grat que els seus companys van 
intentar reanimar-la fins l’ar-
ribada del SEM, no es va po-
der fer res per salvar-li la vida.
No va ser fins a les 7 del 
matí, aproximadament, que 
el metge forense va procedir 
a l’aixecament del cadàver. 
Encara es desconeixen els mo-
tius que han provocat aquest fa-

Mor sobtadament una jove de 20 anys a les barraques 
de la Festa Major de Vilanova del Camí

tídic desenllaç però des del Bu-
dokan Vilanova, entitat amb la 
que estava lligada la noia, asse-
guren que va estar bé tota la nit.
Marina Rosillo entrenava i 
competia des dels 5 anys al Bu-
dokan Vilanova, tot i que ara no 
era practicant activa. Tot i així, 
mantenia molt bona relació 
amb l’entitat i col·laborava en 
els seus actes sempre que podia.
La jove també estava lligada a 
altres entitats com el CH Vi-
lanova i el futbol sala d’Òde-
na però el seu caràcter obert i 
alegre i la facilitat amb la que 
connectava amb tothom, ha fet 
que moltes altres persones i en-
titats hagin viscut aquesta pèr-
dua de manera molt directe. 
El consistori vilanoví es va 
reunir amb caràcter d’urgèn-
cia i va acordar declarar un 
dia de dol oficial i l’anul·la-
ció de tots els actes progra-

mats de la Festa Major des de 
les 10 h del diumenge fins les 
10 h del dilluns, i les bande-
res de l’Ajuntament van one-
jar a mig pal en senyal de dol. 
El consistori vilanoví expres-
sa el seu condol a la família 
en un moment tant dolorós.
Dilluns el Tanatori d’Igualada, 
on es va fer la seva vetlla, es feia 
petit per rebre tantes persones 
que van voler expressar el seu 
suport a la família i acompa-
nyar-los en aquests moments 
tan dolorosos.

Centenars de persones aco-
miaden la Marina Rosillo: “És 
injust que el món se la perdi a 
ella i que ella es perdi el món” 
Vilanova del Camí va acomi-
adar dimarts la jove vilano-
vina Marina Rosillo Garcia. 
L’església de Sant Hilari es va 
quedar petita per acollir el fu-
neral i més d’un centenar de 
persones es van anar ubicant al 
carrer Major, davant l’església. 
Molts joves, amics,  companys 
i professors tant de l’Institut 
Pla de les Moreres on havia 
estudiat la Marina com de 
l’escola Gaspar Camps, on es-
tudiava actualment, també 
van compartir amb gran do-
lor aquesta sobtada pèrdua.
Precisament els joves han estat 
una part important a la ceri-
mònia, que va ser molt emotiva 
i que va comptar amb l’acom-
panyament musical de Sheila 
Grados, Puri Capitán i Marta 

Grans novetats per la Diada als Hostalets de Pierola
H. DE PIEROLA / LA VEU 

Enguany el Mercat 
Modernista dels Hos-
talets de Pierola s’ha 

convertit en el centre de les 
‘Festes de la Diada Nacional 
de Catalunya’, acollint així un 
programa divers d’activitats i 
esdeveniments. Destaca un 
nou àmbit de festa, l’Espai 
Dinàmic.
Les Festes de la Diada Naci-
onal de Catalunya proposa 
als hostaletencs i visitants 
una oferta diversa i per a 
tota la família que inclou el 
10è Mercat Modernista amb 
noves activitats, i l’Espai Di-
nàmic, que dóna pas a noves 
experiències culturals, musi-
cals i gastronòmiques.
Es tracta d’una aposta de 
la regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola per oferir una progra-
mació amb continguts i esde-
veniments de qualitat per a tot-
hom amb l’objectiu d’esdevenir 
una de les festes de referència 
de finals d’estiu en el nostre en-
torn.
La programació prevista és la 
següent:

Divendres, 8 de setembre:
20.00h Inauguració de l’Espai 
Dinàmic. Les festes de la Diada 
comptaran amb aquest espai 
on s’hi concentraran propos-
tes gastronòmiques amb zona 
de food trucks, concerts i acti-
vitats durant tot el cap de set-
mana llarg.
23.00h Concert de ‘Cra-
zy Rockets’  a l’Espai Dinà-
mic. Rock and roll dels anys 50 
en estat pur.

Dissabte, 9 de setembre:
11.00h Inauguració del 10è 
Mercat Modernista  a la pla-
ça de Cal Figueres.  Amb la 
presència del Grup de Dames 
Modernistes, actuacions mu-
sicals i d’animació, parades 
d’artesans, tallers i molt més.
11.00h a 12.00h Visites teatra-
litzades a la Ruta Modernis-
ta dels Hostalets de Pierola.
11.00h. Trobada i exhibició 
d’andròmines al carrer de Ca-
talunya.
12.00h  10a Baixada d’andrò-
mines al carrer de Catalunya. 
Competició de velocitat i d’ani-
mació/decoració.
18.00h Espectacle infantil: Vi-
atge a la ‘Conxin Xina’ de Gil 
Rantataplam.
19.00h Jocs de Cucanya  a la 
plaça de Cal Figueres.

Marina Rosillo, en una foto extreta de vilanovainformacio.cat

20.00h Concert de Jazz amb el 
Quartet ‘Atalaia’ a l’Espai Dinà-
mic.
23.00h  Concert amb els ‘Mo-
cambo’.  Banda de reggae amb 
una dilatada trajectòria que 
centra la seva música en una 
fusió del roots, reggae i rock 
amb un missatge positiu i, al 
mateix temps, conscient.

Diumenge, 10 de setembre
11.00h Reobertura  del 10è 
Mercat Modernista.
12.00h Diada Castelle-
ra amb Moixiganguers d’Igua-
lada i els Castellers d’Espar-
reguera a la plaça del Dr. 
Conde. 18.00h Ballada de Sar-
danes  amb la Cobla Catània. 
Plaça del Dr. Conde.
20.00h Concert amb MG Pa-
radise  a l’Espai Dinàmic.  En 
aquesta primera actuació de 

la tarda, la música ambiental 
serà protagonista i es mourà 
entre l’estil reggae i jazz.
23.00h Concert amb Smo-
oth a l’Espai Dinàmic. Ampli 
ventall de repertori amb ver-
sions dels anys 70 als 90 del 
segle passat. Un grup que re-
memora els ‘guateques’ i fes-
tes d’aquella època.

Dilluns, 11 de setembre:
Diada Nacional de Catalunya.
08.15h Caminada popular 
fins a Pierola organitzada per 
ERC Hostalets. Sortida des de 
la plaça Dr. Conde.
12.00h Acte institucional i re-
novació de la Senyera a la pla-
ça dels Països Catalans.
12.30h Sortida dels autocars a 
la manifestació de l’Onze de 
Setembre a Barcelona.

Olivé que van interpretar un 
seguit de peces escollides es-
pecialment per la família. Van 
iniciar la cerimònia amb Nella 
Fantasia d’Ennio Morricone, 
i després van fer l’Hallelujah 
amb versió d’Alexandra Burke, 
la cançó preferida de la Marina 
i van tancar amb Just the way 
you are de Bruno Mars, un 
dels seus intèrprets preferits.
Moments especialment emo-
tius es van viure a l’hora de les 
lectures. Una companya del 
Club Budokan Vilanova va 
llegir un text  molt emotiu tot 
recordant qui era i com era la 
Marina: “És injust que el món 
se la perdi a ella i que ella es 
perdi el món” deia el text, que 
acabava dient “la seva essència 
mai deixarà de viure dins nos-
tre”. Va ser un dels moments 
en què els aplaudiments van 
trencar el silenci absolut que es 

va fer durant tota la cerimònia.
Tot seguit, les seves ami-
gues íntimes van llegir un al-
tre text, fent referència a la 
seva vitalitat i la seva actitud 
oberta i divertida que s’en-
comanava a tothom que la 
coneixia i l’església va tornar 
a omplir-se d’aplaudiments. 
La família va demanar expres-
sament que, en el seu nom, 
fem arribar un agraïment a 
tot el poble de Vilanova del 
Camí que des de diumenge 
no ha parat de fer-los arribar 
les seves mostres de suport. 
Les mostres de condol que 
s’han rebut, a través sobretot 
de les xarxes socials,  i que 
encara avui continuen arri-
bant són moltíssimes: partits 
polítics, entitats, amics i com-
panys, veïns i forans... que 
comparteixen així aquest sen-
timent de tristesa profunda.L’església vilanovina es va fer petita en el comiat de la Marina
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’acte acadèmic del Pre-
mi Gumersind Bisbal 
i Gutsems obrirà, el 

diumenge 10 de setembre, 
la programació de les Festes 
Culturals. Durant els mesos 
de setembre, octubre i no-
vembre, aquest municipi de 
l’Anoia s’omplirà d’un ampli 
ventall d’activitats culturals i 
festives. Concerts, exposici-
ons, teatre o l’Exposició- Fira 
d’Art són algunes de les pro-
postes que s’organitzaran des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.
Un dels actes destacats del 
programa és, com en altres 
edicions, l’acte acadèmic del 
Premi Gumersind Bisbal, que 
tindrà lloc el diumenge 10 de 
setembre, a la 1 del migdia a 
l’Ateneu. Enguany presidirà el 
certamen l’escriptor i perio-
dista Vicenç Villatoro. El torn 
de parlaments l’obrirà l’alcal-
de poblatà, Santi Broch. En el 
transcurs de l’acte, es dona-
rà a conèixer el guanyador o 
guanyadora, que s’obsequiarà 
amb un premi econòmic de 
1.700 euros i la publicació de 
l’obra l’any vinent. 
El Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems el va fundar el 1972 
el mecenes que portava el 
mateix nom. El certamen es 
concedeix, en anys alterns, a 

un estudi d’investigació so-
bre una comarca de llengua 
catalana o de qualsevol de 
les seves localitats o dels seus 
personatges. Però, en igualtat 
de mèrits, es dóna amb pre-
ferència per un tema referit a 
la Pobla de Claramunt o a la 
comarca de l’Anoia.
Des de l’any 2005 l’edició de 
l’obra guanyadora va a càrrec 
de l’Ajuntament, dins de la 
Col·lecció Claramonte. Fins 
a aquest any, els treballs els 
editava la Fundació Salvador 
Vives i Casajuana, que des 
dels orígens s’encarregava, 
juntament amb l’adminis-
tració local, de l’organitza-

ció del certamen. El darrer 
treball publicat és La Guerra 
Civil i el primer franquisme 
a l’Anoia. Els protagonistes, 
de l’igualadí Antoni Dalmau 
i Ribalta. Des de 2016 el cer-
tamen compta amb la col·la-
boració del Centre d’Estudis 
Antoni de Capmany, de la 
Universitat de Barcelona. 
Després de l’acte acadèmic, se 
servirà un aperitiu per a tots 
els assistents.

Activitats amb motiu de la 
Diada Nacional i altres actes
Amb motiu de la Diada Na-
cional de Catalunya, i dins 
de la programació de les Fes-

El Premi Gumersind Bisbal obre la programació 
de les Festes Culturals de la Pobla de Claramunt

tes Culturals, el dilluns 11 de 
setembre s’organitzaran una 
sèrie d’activitats a l’entorn del 
parc del Mil·lenari. A les 11 
del matí hi haurà un espec-
tacle d’animació per als més 
menuts a càrrec del grup Gil 
& Ratataplan. A les 12 del 
migdia, l’alcalde, Santi Broch, 
pronunciarà un discurs amb 
motiu de la Diada. A conti-
nuació, hi haurà una ballada 
de sardanes i un aperitiu per 
a tots els assistents.  
Un dels actes a destacar de 
la programació cultural serà 
l’Exposició-Fira d’Art, que 
enguany arribarà a la desena 
edició. L’activitat tindrà lloc el 

diumenge 24 de setembre, de 
les 10 del matí a les 2 del mig-
dia, al nucli antic. Durant la 
jornada, hi haurà música amb 
l’actuació del grup Surprise.
Al llarg del mes de setembre, 
també es farà el concert de 
música als Castells, el dissab-
te 16, inclòs dins del cicle de 
la Fundació Castells Cultu-
rals de Catalunya, que anirà a 
càrrec del quartet de clarinets 
Check in Quartet. L’audició 
començarà a les 10 del vespre 
a la Sala Gran de la fortalesa 
i el preu de l’entrada serà de 
4 euros. 
El diumenge 17 s’inaugurarà 
una mostra de fotografies 
dels deu anys de l’Exposi-
ció-Fira d’Art, que tindrà 
lloc a la 1 del migdia a la Sala 
Municipal d’Exposicions. I el 
dissabte 23, a les 5 de la tar-
da a la plaça de l’Ajuntament, 
es farà una nova edició del 
Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil Premi Gumersind 
Bisbal, que ja serà la tren-
ta-quatrena. 
Les Festes Culturals conti-
nuaran els mesos d’octubre i 
novembre, amb diverses ac-
tivitats, com exposicions, te-
atre o dues propostes inclo-
ses en el Correllengua. Tota 
la programació es pot con-
sultar al web de l’Ajuntament 
www.lapobladeclaramunt.
cat, al Facebook i al Twitter.

Acte del premi Gumersind Bisbal de l’any 2016 amb Pilar Rahola. / ARXIU
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper cap de 
setmana, en el marc 
de les festes patronals 

d’Iznájar (Còrdova) es durà a 
terme un acte oficial de com-
memoració del 20è aniversari 
de l’agermanament entre els 
municipis de Montbui i Izná-
jar. Per commemorar aquesta 
activitat i per poder partici-
par a les activitats festives que 
s’organitzen al poble germà, 
l’ajuntament de Montbui ha 
organitzat un autocar per a 
totes aquelles persones que 
vulguin desplaçar-se a Iznájar 
i celebrar aquesta efemèride. 
L’autocar, d’una cinquante-
na de places, sortirà aquest 
dijous a les set del matí des 
de la Rotonda del Bou i està 
previst que la sortida del vi-
atge de tornada es faci el pro-
per dilluns 11 de Setembre, a 
partir de les tres de la tarda. 
L’arribada està prevista per la 
matinada de dilluns a dimarts 
que ve.

Els veïns i veïnes de Mont-
bui que es desplacin a Iznájar 
podran assistir demà mateix 
al pregó d’inici de festes, a 
l’estrena del recinte firal i a 
l’ampli ventall de propostes 
culturals, festives i religioses 
que ompliran de festa i tradi-
ció el municipi germà durant 
els propers dies. No hi faltarà 
l’acte oficial de commemora-
ció de l’agermanament, que es 
durà a terme el proper dilluns 
11 de Setembre, a partir de les 
12 del migdia, a la Sala d’Ac-
tes de la “Casa Ciudadana” 
d’Iznájar. Cal destacar que el 
passat mes de maig, durant la 
Fira de la Multicultura, es va 
celebrar el 20è aniversari de 
l’agermanament, a Montbui, 
amb la presència dels alcal-
des, regidors i una delegació 
cultural tant d’Iznájar com 
d’Alcaudete. Ara es realitza-
rà aquesta commemoració a 
terres andaluses, en diferents 
activitats protocol·làries on 
està confirmada la presència 
de l’Alcalde Teo Romero, la 

Tinent d’Alcalde d’Adminis-
tració, Economia i Participa-
ció Elisabet Tamargo i la re-
gidora de Cultura Montserrat 
Carricondo.
Precisament l’Alcalde Teo 
Romero remarca els lligams 
“de sang” que hi ha amb els 
municipis agermanats. Com 
explica el batlle montbuienc,  
“volem destacar la importàn-
cia de mantenir uns vincles 
que perduren perquè estan 
basats en les persones. Els 
agermanaments que hem fet 
responien a una realitat que 
els nostres veïns i veïnes han 
continuat potenciant. Per 
tot plegat, 20 anys després, 
aquests agermanaments estan 
ben vius”. 

Missa en honor a la Verge de 
la Pietat d’Iznájar a Mont-
bui
Com ja és costum, dissabte 
passat a la tarda la parròquia 
de Sant Maure va acollir un 
ofici solemne commemorant 
la celebració de la Verge de 

El 20è aniversari de l’agermanament, aquest cap de setmana 
a les festes patronals d’Iznájar (Còrdova)

la Pietat, patrona d’Iznájar. 
Aquesta cerimònia va comp-
tar amb la col·laboració de la 
“Hermandad Virgen de la Pi-
edad”.

I el 16 de setembre, comme-
moració del 20è aniversari 
de l’agermanament, a Al-
caudete
El dia 16 de setembre, a Al-
caudete, en el marc comme-

moració de la Fira i Festes 
d’aquest municipi de Jaén, 
tindrà lloc un acte de confra-
ternització i commemoració 
del 20è aniversari de l’Ager-
manament amb Montbui, i 
també es retrà homenatge a 
la resta de municipis catalans 
germans d’Alcaudete, com 
són els municipis osonencs 
de Manlleu, Masies de Voltre-
gà i Sant Hipòlit de Voltregà.

MONTBUI / LA VEU 

A finals d’agost va tenir 
lloc a la Església de la 
Tossa, la presentació 

del llibre de poemes “La roba 
estesa” de l’autora Ma. Rosa 
Closa, amb il·lustracions de 
Roser Capdevila, coneguda 
dibuixant i creadora de Les 
Tres Bessones, una col·lec-
ció de contes inspirats en les 
seves filles i que ha estat tra-
duïda a 35 llengües.  Aquest 
poemari ha estat compaginat 
per l’Helena Batet Capdevila, 
que és una de les tres besso-
nes filles de la Roser. 
L’acte va ser acompanyat per 
magnífiques interpretacions 
musicals a càrrec de Pep Mas-
sana Closa al violí i pel grup 
musical “Els Amants de Lulú”.
Més de 150 persones, majo-
ritàriament amics i amigues 
de la Mª Rosa i la Roser, van 
omplir a vessar l’església de 
la Tossa, en un acte memo-
rable que va començar  amb 
unes paraules molt emotives 
de les dues autores. Paraules 
d’agraïment a tots els amics 
presents a l’acte i de l’explica-

ció de com havien sorgit els 
poemes i les il·lustracions.
M. Rosa Closa va llegir una 
selecció dels seus poemes junt 
amb altres persones amics del 
taller d’escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, que van fer gau-
dir als assistents amb el seu 

Presentat a La Tossa, el darrer llibre 
poètic “La roba estesa” de Ma. Rosa Closa 

sentiment i delicadesa.
L’acte es va cloure amb un pe-
tit concert a càrrec del grup 
“Els amants de Lulú“ que va 
interpretar peces variades, 
fent brollar l’entusiasme de 
tot el públic assistent.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge es durà a terme la 
3a Triatló Infantil de 

Montbui. L’activitat, d’ins-
cripció gratuïta per a tothom, 
és organitzada per l’empresa 
Bàsic Ona Serveis, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Montbui i la Federació Cata-
lana de Triatló.
La Triatló es disputarà a la 
piscina municipal d’estiu de 
Montbui i a les rodalies de la 
zona esportiva municipal (Av. 
De l’Esport s/n). A partir de 
dos quarts de nou del matí es 
podran recollir els dorsals i les 
diferents proves començaran 
a partir de les 10 amb la mi-
ni-triatló. A dos quarts d’onze 
arribarà la prova a la categoria 
prebenjamí; a les 11 partici-
paran els benjamins. A dos 
quarts de 12 es farà la prova a 
la categoria aleví i a les 12 del 
migdia es disputarà la prova 
infantil. El lliurament de pre-
mis tindrà lloc a dos quarts 
d’una. 
A la categoria de mini triatló 
(per a participants nascuts els 
anys 2011-2012) caldrà fer 25 

metres en natació, 700 metres 
en bicicleta i 500 metres de 
cursa a peu. Els prebenjamins 
(2009-2010) faran 50 metres 
de natació, 1’4 quilòmetres en 
bicicleta i 500 metres de cursa 
a peu. Els benjamins (nascuts 
els anys 2007-2008) completa-
ran 75 metres de natació, 1’4 
quilòmetres de bicicleta i 1 
quilòmetre de cursa a peu. Els 
alevins (2005-2006) hauran de 
fer 100 metres de natació, 2’1 
quilòmetres en bicicleta i 1’5 
quilòmetres de cursa a peu. I 
els infantils (2003-2004) hau-
ran de completar 100 metres 
de natació, 2’1 quilòmetres en 
bicicleta i 1’5 quilòmetres de 
cursa a peu.
L’organització recomana que 
cada participant porti obliga-
tòriament banyador o mono 
de triatló, bicicleta tot terreny, 
casc, sabatilles esportives i 
una samarreta per fer el tram 
de bici i la cursa a peu (en el 
cas de no utilitzar mono). La 
participació està limitada a un 
màxim de 150 triatletes. Tro-
bareu més informació sobre la 
prova a la pàgina de Facebook 
“Triatló Infantil de Montbui” i 
a la web www.triatlo.org

Diumenge, 3a triatló 
infantil de Montbui

Agermanament amb Iznajar. / 
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El grup municipal PARTI-
CIPA#volemunapoblamillor 
va presentar, el dia 1 d’agost, 
un Recurs Potestatiu de Re-
posició a l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, per de-
manar que el Ple ordinari del 
26 de juliol de 2017 es declari 
nul de ple dret i que cap dels 
acords presos siguin efectius.
“Aquest recurs es va presentar 
per què considerem que en el 
darrer Ple es van vulnerar els 
nostres drets fonamentals re-
coneguts en la Llei, ja que no 
vam rebre la documentació 
necessària per poder treballar 
correctament els punts del 
l’ordre del dia del Ple. Un ple, 
on es tractava un tema tant 
important com l’aprovació 
dels pressupostos del 2017, 
i en el qual no vam tenir la 
documentació adient ni en el 
moment de la convocatòria 
de la comissió informativa, ni 

en el moment de la convoca-
tòria del ple. 
Volem recordar a l’equip de 
govern que els representants 
polítics elegits pels ciutadans 
som els que donem efectivi-
tat al dret per participar en 
els assumptes públics i que 
afecten a tots els poblatans. 
L’oposició ha d’exercir el con-
trol polític a través dels actes 
de votació, però també ha 
de tenir tota la informació 
necessària, per un exercici 
responsable d’aquest control 
i així poder promoure un de-
bat que és consubstancial al 
pluralisme. 
Després de més d’un mes, en-
cara estem a l’espera d’una res-
posta per part de l’equip de go-
vern que pugui justificar l’atac 
constant als nostres drets com 
a regidors de l’oposició. De 
moment només hem rebut si-
lenci, com ha passat la majoria 
de vegades que hem denunciat 
qüestions  espinoses.”

L’oposició municipal de la 
Pobla es queixa del silenci 
del govern municipal

ÒDENA / LA VEU 

El municipi d’Òdena celebrarà 
la Diada de Catalunya amb el 
tradicional canvi de senyera 
de La Torre del Castell amb la 
participació dels membres de 
pubillatge, el consistori i tot-
hom que s’hi vulgui afegir.La 
convocatòria és a les onze del 
matí a l’Ajuntament el mateix 

dilluns 11 de setembre.
Aquest any, i per tercer any 
consecutiu, l’Ajuntament tam-
bé ha organitzat una confe-
rència amb el títol “11 de Se-
tembre, Catalunya, Espanya 
i Europa” a càrrec de l’articu-
lista de divulgació històrica 
Galo Ball Ratés que tindrà lloc 
al saló de plens el dissabte 9 de 
setembre a les set de la tarda.

Òdena celebra l’11 de 
Setembre

ÒDENA / LA VEU 

Després de les vacances, 
Òdena torna a or-
ganitzar els concerts 

dels divendres de primer de 
mes a la Capella de Sant Mi-
que i Santa Magdalena. Així, 
aquest divendres 8 de setem-
bre a les nou del vespre serà 
el torn del quartet “Limnos 
Quartet”, un quartet de saxo-
fonistes, que interpreten des 
de repertori representatiu de 
l’escola tradicional del saxofon 
a transcripcions d’obres origi-
nals per a altres formacions, 
passant per un ampli ventall 
d’obres de compositors actu-
als. En aquest darrer camp,han 
tingut l’ocasió de treballar di-
rectament amb els composi-
tors Salvador Brotons, Dimitri 

Tchesnockov i David Salleras. 
D’aquesta col·laboració, neix 
el seu primer treball discogrà-
fic “Identitats Sonores” (2015). 
Com a grup de cambra han 
rebut formació de saxofonistes 
de reconegut prestigi com Eric 

Tornen els concerts a la Capella de 
Sant Miquel i Santa Magdalena

Devallon, Claude Delangle, 
Juan Jiménez, Christophe Bois 
i Luis Ignacio Gascón.
La cita és divendres a les nou 
del vespre a la Capella de Santa 
Magdalena a L’Espelt i l’entra-
da és gratuïta.

ÒDENA / LA VEU 

El municipi d’Òdena ha 
celebrat aquests dar-
rers dies la Setmana de 

l’Esport i la Joventut amb l’or-
ganització d’activitats saluda-
bles, d’oci i de lleure per a tots 
els públics. Així, l’activitat més 
participativa i de major èxit ha 
estat el Zombiland que va tenir 
lloc divendres a la nit i on van 
inscriure’s gairebé un centenar 
de persones, que van passar una 
nit de por pels carrers del poble.
El programa d’enguany presen-
tava més d’una desena d’activi-
tats i un gran ventall de propos-
tes amb l’objectiu de fomentar 
l’esport i la participació com a 
model de vida saludable, emo-
cional i social. 
Així, hi ha hagut inflables a la 
piscina, visita de l’oficina mò-
bil d’atenció a la joventut, una 
mostra de ball odenenc, el zom-
biland, projecció de pel·lícules 
de terror, una triangular  mas-
culí  i femení d’handbol, cerca-
vila amb els konkatrons, sopar 

popular jove i discoteca a la pis-
cina, “xancletada” a Òdena Vi-
llage, activitats als parcs de salut 
per a la gent gran del nucli antic 
i del Pla de la Masia, recepció 
a l’Ajuntament d’esportistes i 
clubs esportius del municipi, 
correfoc amb l’acompanyament 
de les  batukades  “Konkatrons” 
d’Òdena i “Cabrons” de Vilano-
va del Camí, i finalment, aquest 
dimarts es tancava la Setmana 
de l’Esport i la Joventut amb 
una xerrada sobre esport i nu-
trició a l’Espai Jove del nucli.

Òdena celebra la Setmana de l’Esport 
i la Joventut

També en el marc de la Setma-
na de l’Esport i la Joventut, s’ha 
organitzat un curs de premoni-
tors que tindrà lloc fins al 8 de 
setembre a l’Espai  Jove per a 
nois i noies d’entre 16 i 18 anys.
La regidora de joventut, Vanes-
sa Massons i el regidor d’Es-
ports, Valentín Robles, agraei-
xen la col·laboració de totes les 
entitats que han participat en 
l’organització d’aquesta setmana 
i de totes les persones que amb 
la seva col·laboració ajuden en 
la dinamització del poble.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El municipi de La Torre 
de Claramunt es prepa-
ra per acollir la III Tro-

bada de Colles de Falcons de 
l’Anoia el pròxim dissabte dia 
16 de setembre. Concretament, 
les colles que hi assistiran són: 
els Falcons de Vallbona d’Ano-
ia, els Falcons de Piera, els Fal-
cons de Vilanova d’Espoia i els  
Falcons de Capellades.
Els carrers del poble s’ompliran 
de gom a gom de camises blan-
ques i faixes de colors, i és que 
la jornada preveu acollir a uns 
tres-cents falconers amb les se-
ves famílies i acompanyants. 

L’arribada serà a les sis de la 
tarda, quan faran una cercavi-
la des de la carretera BV-2134 
fins al davant del Centre Cívic 
Sant Joan Baptista, on soparan 
a la fresca. La trobada també 
comptarà amb els gegants de 
Vilanova d’Espoia i a mitjanit 
hi haurà actuació musical a 
càrrec de Prepe’s Band.
La Trobada està organitzada 
pels Falcons de Vilanova d’Es-
poia i compta amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt. Ambdues 
entitats encoratgen a tothom a 
participar i a sortir al carrer en 
cercavila per acompanyar a les 
colles falconeres de la comarca.

3a Trobada de Colles de 
Falcons a la Torre

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia cele-
brarà la setmana del 
18 al 24  de setembre 

la Setmana de la Gent Gran 
amb una programació plena 
d’activitats per als veïns i ve-
ïnes del municipi. Els actes 
estan organitzats pel Casal 
de la Gent Gran de Vallbo-
na d’Anoia amb el suport de 
l’Ajuntament.
Així, la setmana comença-
rà dilluns 18 amb una con-
ferència a les sis de la tarda 
sobre “Realitats i mites de la 
Llei de la dependència” a càr-
rec de la treballadora social 
Carme Elvira. Per al dimarts 
19 s’ha programat per les sis 
de la tarda la projecció del 
western “Misión de audaces” 
i un berenar per un preu de 
2 euros. El dimecres hi hau-
rà una sortida per a visitar 
la bodega Castell del Remei 
i un dinar a base de caragols 
a Mollerssusa per un preu 

de 34 euros. Dijous serà el 
torn de la paella, a les dues 
del migdia al poliesportiu. 
Els actes del cap de setmana 
començaran divendres a les 
sis de la tarda amb un bingo 
especial i a continuació hi 
haurà un concert a càrrec de 
la Rondall Nova Unió. Dis-
sabte serà el torn del teatre 
amb l’espectacle “El senyor 
Perramon” de la companyia 
Rocaguinarda amb un preu 
de 5 euros per als socis del 
casal i de 8 euros per als no 
socis. Finalment, diumenge 
es tancarà la setmana de la 
Gent Gran amb un dinar de 
germanor i actuació per part 
de la coral “Ara i Aquí” a la 
Sala Jaume Calveras.
L’Ajuntament aprofita per a 
recordar que amb motiu de 
la Setmana de la Gent Gran 
i durant tot el mes de setem-
bre romandrà obert l’accés 
al Casal de la Gent Gran pel 
carrer Major per tal de poder 
fer ús de l’ascensor de l’Ajun-

tament.
Tant els organitzadors del 
Casal com l’Ajuntament es-
peren repetir l’èxit de con-
vocatòria d’altres anys i ani-
men a tots els veïns i veïnes 
a participar dels actes i gau-
dir de la celebració. Per a les 
inscripcions cal adreçar-se al 
casal, els dimarts i dijous de 
18 a 20h, excepte per apun-
tar-se al dinar de diumenge 
que cal inscriure’s a l’Ajunta-
ment.

Vallbona d’Anoia celebra la Setmana 
de la Gent Gran amb una farcida 
agenda d’activitats

Amb motiu de la 
Setmana de la Gent 

Gran i durant tot el mes 
de setembre romandrà 

obert l’accés al Casal de 
la Gent Gran pel carrer 
Major per tal de poder 
fer ús de l’ascensor de 

l’Ajuntament.

Nacional
Catalunya

de
Diada 

ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA

2017

FESTES

DIVENDRES, 8 DE SETEMBRE

23.00h uu Espai dinàmic

CONCERT DE CRAZY ROCKETS 

DISSABTE, 9 DE SETEMBRE

DISSABTE, 9 DE SETEMBRE

11.00h uu Plaça Cal Figueres 

INAUGURACIÓ DEL  
10è MERCAT MODERNISTA 
Amb la presència del Grup de Dames Modernis-
tes, actuacions musicals i d’animació, parades 
d’artesans, tallers i molt més. 

11.00  i  12.00h uu Carrers del nucli del poble 

VISITES TEATRALITZADES  
A LA RUTA MODERNISTA

20.00h uu Espai dinàmic
CONCERT AMB EL 
QUARTET DE JAZZ ATALAIA

DIUMENGE, 10 DE SETEMBRE

11.00h uu Plaça Cal Figueres
REOBERTURA DEL  
10è MERCAT MODERNISTA 

12.00h uu Plaça Dr. Conde
DIADA CASTELLERA 

18.00h uu Plaça Dr. Conde
BALLADA DE SARDANES

20.00h uu Espai dinàmic
CONCERT AMB MG PARADISE I
SMOOTH 

DILLUNS, 11 DE SETEMBRE
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

08.15h uu Sortida des de la Plaça Dr.Conde 
CAMINADA POPULAR

12.00h uu Plaça Països Catalans 

ACTE  
INSTITUCIONAL 
I RENOVACIÓ DE 
LA SENYERA 

12.00h uu Carrer Catalunya
SORTIDA DE LA  
10A BAIXADA D’ANDRÒMINES 

18.00h uu Carrer Catalunya
ESPECTACLE INFANTIL «DE 
VIATGE A LA CONXIN XINA!»
19.00h uu Plaça Cal Figueres 
JOCS DE CUCANYA 

23.00h uu Espai dinàmic
CONCERT AMB ELS MOCAMBO 
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CAPELLADES / LA VEU 

Del 8 al 30 d’agost s’ha 
fet a Capellades la 
35ena. campanya 

d’excavació a l’Abric Roma-
ní de Capellades, sota la di-
recció de l’arqueòleg Eudald 
Carbonell, en coodirecció 
amb Palmira Saladié i Gema 
Chacón, tots membres de 
l’IPHES, (Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social).
En aquests dies d’excavació 
s’ha trobat més de 12.000 
restes arqueològiques, entre 
fauna i eines de pedra.  Tal i 
com destaca Eudald Carbo-
nell, “els més de 30 fogars ex-
cavats aquesta campanya ens 
permetran reconstruir l’espai 
domèstic del que fou un grup 
familiar neandertal. S’ha 
constatat que la part més pro-
pera a la paret on s’han trobat 
les restes de petits fogars bra-
sers va ser utilitzada com àrea 
dormitori. A la part mitja, hi 
ha grans fogars centrals on 
es desenvoluparen diferents 
activitat domèstiques, com la 

preparació d’eines o el cuinat 
dels aliments i, finalment, les 
àrees més distants a la paret 
tindrien la funció d’aboca-
dors de deixalles i és on s’ha 
recuperat abundant fauna, 
eines de pedra i restes de car-
bons”.
“L’excavació d’aquest espai 
domèstic, conservat de ma-
nera excel·lent, permetrà en 
els propers anys dur a terme 
estudis sobre la tecnologia, la 
caça, l’organització i, en defi-
nitiva, l’estil de vida d’aquests 
grups humans del Paleolític 
mig”, indica Palmira Saladié.
 Els objectius de la investiga-
ció a l’entorn de l’Abric Ro-
maní estan relacionats amb la 
reconstrucció paleoetnogrà-
fica, des d’una perspectiva so-
cial, de les societats caçadores 
del Paleolític mig. Durant la 
campanya del proper any s’es-
pera encetar el següent nivell 
de l’estratigrafia, l’R,  d’uns 
62.000 anys d’antiguitat.
Ara que ja ha acabat la cam-
panya d’excavació, des de 
l’Ajuntament de Capellades es 
continua treballant per obrir 

La 35a. campanya d’excavació a l’Abric Romaní acaba 
amb més de 12.000 troballes de fa prop de 60.000 anys

el Parc Prehistòric el més avi-
at possible. Aquest estiu s’ha 
convidat a diverses empreses 
a presentar pressupost per 
a diverses actuacions neces-
sàries al llarg del recorregut, 
des de l’Abric fins a la sortida, 
als Jardins de Mn. Pere Ribot.

Aquest dilluns 4 de setembre 
s’ha acabat el termini de pre-
sentació i ara es valoraran les 
propostes. Àngel Soteras, re-
gidor de Cultura i Promoció 
Local, considera que “després 
dels anys que el recorregut de 
la Cinglera ha estat tancat s’ha 

deteriorat. Ara, ens cal primer 
arreglar aquests trams malme-
sos i continuar treballant-hi 
amb vistes a tenir l’itinerari 
en condicions ja aquest 2017 
i planificar la seva obertura al 
públic el 2018”.

CAPELLADES / LA VEU 

Tot a punt a Capellades 
per celebrar un any més 
la Diada. Els actes co-

mençaran el diumenge 10 de 
setembre a dos quarts de deu 
de la nit, amb el concert gratuït 
del grup vocal In Crescendo a 
la plaça de Catalunya.
In Crescendo es va fer famós 
en participar a la segona edi-
ció del programa de TV3 Oh 
Happy Day, poc després d’ha-
ver-se creat. Tal i com ells ma-
teixos destaquen, “tenim una 
formació coral més aviat clàssi-
ca però gaudim arranjant i in-
terpretant cançons modernes, 
portant-les al nostre terreny”.
Tota aquesta energia es podrà 

veure i gaudir aquest mateix 
dissabte a Capellades.
El dilluns 11 de setembre, tal i 
com és habitual de cada any, es 
començarà la jornada tot pu-
jant a Miramar per penjar l’es-
telada. La sortida és a les 8 del 
matí a la plaça Verdaguer.
A dos quarts d’onze del matí 
començarà als Jardins de Mos-
sèn Pere Ribot, a la Ronda del 
Capelló, un taller per fer vo-
lar estels. Anirà a càrrec de El 
Ventilador.
A les 11:30 començarà l’acte 
institucional, als mateixos jar-
dins. Així, davant el pal mas-
teler, primer s’hissarà l’estelada, 
amb el Cant de la Senyera, de 
la mà de la Coral Noves Veus.
Seguidament hi haurà el parla-

ment institucional i, en acabar, 
un refrigeri per a tothom.
“Per moltes raons aquesta és 
una Diada especial –afirma 
Àngel Soteras, regidor de cul-
tura i Promoció Local-. La re-
cuperació dels actes suspesos 
a la Festa Major pels atemp-
tats de Barcelona i Cambrils, 
el concert i el taller d’estels, és 
tota una declaració d’intenci-
ons: res ni ningú pot destor-
bar la nostra convivència ni 
fer-nos distreure dels nostres 
objectius. En aquest sentit cal 
agrair la complicitat tant dels 
In Crescendo com dels del 
Ventilador per ajudar-nos a 
aconseguir-ho”.

In Crescendo a Capellades per la Diada

CAPELLADES / LA VEU 

Del 12 al 29 de setembre es 
poden presentar a l’Ajunta-
ment de Capellades les sol-
licituds per optar a les sub-
vencions per a les activitats 
extraescolars esportives.
Aquesta és una ajuda de 3.000 
euros que ofereix l’Ajunta-
ment de Capellades per re-
partir entre els nens i nenes 
de 3 a 18 anys que realitzen 
activitats extraescolars es-
portives tant en una entitat 
capelladina com en una ges-
tionada per l’AMPA d’algun 
dels centres escolars del mu-
nicipi. Les bases regulen el 
criteri per optar-hi en funció 

de diversos barems relacio-
nats amb la renda.
Tal i com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“el nostre objectiu és fomen-
tar la pràctica esportiva i de 
lleure com una part més de 
l’aprenentatge dels nens i 
nenes, per això creiem que 
és important que cap infant 
quedi exclòs per raons eco-
nòmiques. Aquestes activitats 
serveixen per estimular la in-
clusió social i són necessàries 
per al desenvolupament de 
les persones”.
Tota la informació necessària 
es pot consultar en aquest en-
llaç o bé a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Capellades.

Subvenció per les activitats 
extraescolars i esportives
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Plaça del Rei, 
segle XIX

A questa setmana comencen les obres del futur Arxiu 
Comarcal i Escola d’Idiomes a l’antic edifici de l’Escola 
de Teneria d’Igualada. Ubicat a la plaça del Rei, aquest 
edifici havia acollit anteriorment un hospital. La plaça, 

de la qual en veieu una foto de finals del segle XIX, compta també 
amb la font de Neptú, inaugurada el 1830. L’estàtua, d’estil neoclàsic, 
és obra de Camià Campeny i simbolitza l’esforç que va representar 
per a Igualada portar l’aigua des de l’Espelt.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.  
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LA LLACUNA / LA VEU 

Del 24 al 28 d’agost de 
2017, els Geganters i 
Grallers de la Llacuna 

han realitzat unes de les actu-
acions més importants de la 
seva història tot participant en 
alguns dels actes de Le Ducas-
se d’Ath (Bèlgica). Aquesta  és 
una festa folklòrica que va ser 
declarada, l’any 2005, Patri-
moni Cultural Immaterial de 
la Humanitat per UNESCO i 
que any rere any acull a una 
gran quantitat de gent vingu-
da de tot el Món que no es vo-
len perdre la sensació d’estar 
immersos en aquesta festa de 
tant renom i poder palpar el 
sentiment tant extraordinari 
que es desprèn envers als ge-
gants i la resta d’imatgeria i 
folklore de la localitat d’Ath. 
Els dos gegants més emblemà-
tics que forma part del folklo-
re d’Ath són el gegant Goliath 
i Madam Goliath. Donant una 
visió general de la festa, direm 
que sempre es celebra el quart 
cap de setmana d’agost i entre 
els actes protocol·laris que es 
realitza hi ha el que simbolit-
za la crema dels Pantalons de 
Goliath el divendres, dissabte 
es fan els actes del casament 
entre Goliath i Madam Goli-
ath i posteriorment la repre-
sentació de la batalla entre 
David i Goliath, diumenge té 

lloc el seguici de les carros-
ses triomfals i dels gegants 
pels carrers d’Ath i dilluns els 
gegants tradicionals d’Ath es 
passegen pels carrers d’Ath i 
visiten les residències d’avis de 
la localitat.
Els Geganters i Grallers de 
La Llacuna varen ser els en-
carregats de donar inici a Le 
Ducasse d’Ath amb una ac-
tuació dijous 24 d’agost a les 
20:00h davant de Le Maison 
des Géants, un museu dedicat 
als gegants d’Ath però també 
hi ha representació de figu-
res d’Europa i Amèrica i una 
còpia del Drac de Vilafranca 
del Penedès. Aquesta actua-
ció va constar en una sèrie de 
ball de gegants i una posterior 

cercavila fins a la Grand Place 
a on es va fer un ball de llu-
ïment davant de l’Ajuntament 
a on hi era present l’alcalde i 
els responsables polítics de 
la Ciutat. Va despertar molta 
expectació el moment en què 
l’Alcalde d’Ath va portar el Ge-
gant bomber de La Llacuna, 
Andreu d’Ancosa. En aquell 
moment hi va haver l’inter-
canvi de records entre l’enti-
tat llacunenca i l’Ajuntament 
d’Ath i Le Maison des Géants.  
Divendres 25 d’agost l’entitat 
llacunenca va actuar en una 
barbacoa que, any rere any, 
organitza el cos de bombers 
d’Ath per posteriorment, al 
voltant poder assistir a la cre-
ma dels pantalons de Goliath. 

Dissabte 26 d’agost a les 15:00h 
va tenir lloc el casament entre 
Goliath i Madam Goliath ini-
ciant amb una petita cercavi-
la fins arribar a l’Església de 
Saint Julien a on es va fer la 
cerimònia. Al sortir tothom 
de l’església es va fer una cer-
cavila fins a la Grand Place on 
es va escenificar la lluita entre 
David i Goliath. David és un 
nen de 7 o 8 anys que, després 
d’un diàleg amb el Gegant Go-
liath, ha d’introduir una pilota 
pel forat de veure de la faldilla 
del Gegant Goliath. Un gran 
silenci es va apoderar de tota 
la Grand Place i dels carrers 
més propers. Nervis a flor de 
pell i molta emoció que es 
va convertir en una explosió 

d’alegria quan el nen encer-
ta que simbolitza la victòria 
entre David i Goliath. Milers 
de persones expectant aquest 
gran moment i s’ha de dir que, 
gràcies als organitzadors de Le 
Ducasse, els Geganters i Gra-
llers de La Llacuna vàrem po-
der viure aquest moment tant 
emotiu a escassos tres metros 
de la representació de la lluita.
Diumenge 27 d’agost hi van 
haver els actes centrals de 
Le Ducasse 2017 amb la ca-
valcada de les carrosses tri-
omfals i tots els gegants i la 
imatgeria d’Ath. Carrers i 
places plenes de gom a gom 
per poder gaudir d’aquesta 
tradicional cavalcada. 
Dilluns 28 d’agost, els gegan-
ters i grallers de La Llacuna, 
van realitzar unes actuacions 
a dues residències d’avis i en 
la segona residència es va fer 
conjunta amb tots els gegants 
tradicionals d’Ath i el Chaval 
Bayard que per primera ve-
gada a la història també feia 
la seva presencia dilluns i per 
tant l’entitat llacunenca va 
tenir l’ocasió de poder ballar 
i immortalitzar el moment 
dels gegants de La Llacuna 
amb cada un dels gegants 
d’Ath. Posteriorment, en  
cercavila, es varen dirigir a 
una zona denominada   l’Es-
planade a on varen realitzar 
les últimes actuacions.

Els Geganters i Grallers de la Llacuna a la festa 
de Le Ducasse d’Ath, Bèlgica
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PIERA / LA VEU 

Els pierencs i pierenques 
han pogut gaudir d’un 
gran nombre de pro-

postes durant el primer cap 
de setmana de Festa Major. 
La celebració es va iniciar di-
vendres al vespre amb la lec-
tura del pregó que va anar a 
càrrec de l’actriu Lloll Bertran 
que, amb el seu humor, es va 
guanyar la simpatia de petits i 
grans. L’acte va comptar amb 
la plantada dels Gegants de 
Piera, la traca de la Colla In-
fantil dels Diables i la partici-
pació de l’Aula Municipal de 
Música. Posteriorment, tot-
hom va poder participar en 
una sopar popular a la fresca 
a la plaça del Peix.
Dissabte, hereus i pubilles 
d’arreu de Catalunya van visi-
tar Piera en una trobada que 
va precedir a la Gran Festa del 
Pubillatge, durant la qual es 
van proclamar els nous repre-
sentants de la nostra vila. El 
ball, al Casal de la Gent Gran, 
i la festa anomenada La Plana 
Blanca, van comptar també 
amb una bona acceptació per 
part de la ciutadania.
Al vespre, el Devotion Festi-
val va fer gaudir a joves i no 
tan joves amb la música de 
Miquel i Pau del Pozo, Jofre 
Soteras i Jose Fariña. El taller 
de pintacares fluorescents, 
previst per al mateix dia, es 
va haver de suspendre per 
causes alienes a l’organització.
Finalment, diumenge, el mo-
viment veïnal Can Canals pel 
canvi va organitzar una pe-
dalada solidària que pretenia 
recaptar fons per la Fundació 
Asdent en solidaritat amb 
el Nacho, un nen de 7 anys, 
resident a Santa Coloma de 
Gramanet. Un centenar de 
persones van participar-hi i 
van recórrer una distància de 
9 kms amb un desnivell acu-
mulat de 200 metres. L’activi-
tat va comptar amb la col·la-
boració de l’Ajuntament i del 
Club Ciclista Piera. 
A partir de les 12 h del mig-
dia, els Falcons van passejar 
pels carrers de la vila acom-
panyats pels Bastoners de 
Masquefa. La cercavila va fi-
nalitzar a la plaça del Peix on 
es va poder gaudir d’una ac-
tuació final i d’una fideuà po-
pular. A la tarda, va haver-hi 
animació infantil amb els Ka-
raokes Kids.

Més dies de Festa Major
A partir de divendres dia 8 
els infants podran participar 
en les activitats que s’organit-
zaran durant tot el dia al parc 
del Gall Mullat i petits i grans 
podran gaudir d’un tobogan 
aquàtic gegant, de 100 metres 
de llargada. La missa solemne 
obrirà tota una jornada du-
rant la qual l’orquestra Costa 
Brava posarà la música a la 
ballada de sardanes, el con-
cert i el ball de nit. Per als més 
joves, no faltarà el Correbars 
i un concert amb les actuaci-
ons de Funk Tumaka i PD Ka.
El mateix dissabte hi haurà 
altres propostes com la XI 
Trobada de Colles de Diables 
Infantils, el Correfoc i el con-
cert amb els grups Gertrudis i 
Glamour Band. Diumenge no 
faltarà la 6a Cercavila de la 

Tita i el Fumat 1978, el cas-
tell de focs artificials, la festa 
GuatelePiera i el concurs de 
bandes “L’espurna”.
Els actes es tancaran dilluns 
11 de setembre amb la cele-
bració de la Diada Nacional 
de Catalunya que inclourà 
l’acte d’homenatge a Rafa-
el de Casanova, un dinar de 
germanor, una ballada de 
sardanes i una cantada d’ha-
vaneres amb rom cremat per 
als assistents.

Gran inici de Festa Major a Piera, 
amb nous actes aquest cap de setmana

Cap de setmana rodó 
amb la Festa de la 
Verema dels Hostalets
HOSTALETS / C. MUNTA-
NER- E. QUIN 

El passat cap de setmana, 
als Hostalets de Pierola, 
l’Associació Teca i Festa 

va organitzar el III Cava-Teca 
i la festa de la verema, amb un 
èxit tant a nivell d’afluència 
de públic  com d’organitza-
ció. Dissabte al vespre el ca-
va-teca va ser visitat per més 
de 500 persones, i diumenge 
al matí més de 200 perso-
nes van poder gaudir d’una 
passejada amb tractor fins a 
la vinya, per recollir el raïm 
que després de l’esmorzar de 
forquilla es va poder trepitjar.
L’associació vol agrair la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment per la seva implicació 
i suport material i personal.
A l’ARC i el jovent que 

dissabte al vespre van 
ajudar a servir el cava.
A les caves i bodegues 
que confien en el projecte.
Als tractoristes que any 
rere any fan possible 
la passejada a la vinya.
A les associacions i comerços 
del poble, pel seu ajut i suport.
A tota la gent que venen als ac-
tes que organitza l’associació i 
tenen paraules d’agraïment i 
felicitacions per la feina feta.
I ja per acabar a tots els com-
ponents de l’associació Teca 
i Festa, per la seva implica-
ció desinteressada i per la 
feina ben feta, encara que 
no ho sembli darrera de to-
tes les activitats que organit-
za,  hi ha molta feina, i tots i 
col·laboren tant com poden.
Moltes felicitats i mol-
tes gràcies “tecus”.  
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El Festival GRIU és un 
festival de música i 
comerç organitzat per 

Comerç Sta. Coloma amb 
l’objectiu d’activar i impulsar 
el petit comerç en benefici 
de tots els vilatans. Enguany 
celebra la seva 2a edició, que 
tindrà lloc el proper dissabte 
16 de setembre en una jor-
nada oberta a tothom, colo-
mins i visitants que vulguin 
passar un dia atractiu i di-
vertit, amb actes per a tots. 
Els actes començaran a les 9 
del matí i s’allargaran durant 

tot el dia.

Programa:

- 9:00h: Ioga i Taichi amb 
Meritxell Pipo i Ricard Plaza 
- 10:00h: Desperta’t, cercavi-
la amb Ben Sonats Batucada.
- 10:45h: Fitness amb Estela 
Garcia i DJ Kanda - 
- 11:45h: Solmat, Drum cer-
cle participatiu - 
- 12:00h: Master Class de 
dansa i percussió amb Verò-
nica Espinar - Interior Por-
tal.
- 13:00h: Vermut musical 
amb Shamrock Bagabond 

Santa Coloma de Queralt celebra la 2a 
edició del festival GRIU

- 16:00h: Improjam, impro-
vització de música jam i dan-
sa 
- 17:00h: Soni com soni, es-
pectacle infantil.
- 18:30h: Espectacle Batu-
cades, amb Sonaquetomba, 
Shangó, Batinkat i Protons.
- 22:30h: Sopar musical, am-
bient festiu a les terrasses de 
la Plaça.
- 23:00h: Nit de concert, ac-
tuacions de JoKB i SENSE 
SAL.
Durant tot el dia, Stand pro-
mocional de l’entitat Comerç 
on s’hi realitzaran tallers al 
llarg del dia. 

MASQUEFA / LA VEU 

Coincidint amb els me-
sos de més calor de 
l’any, a finals del pas-

sat curs 2016/2017 i a l’inici 
del curs actual, ha entrat en 
ple funcionament el nou sis-
tema de refrigeració instal·lat 
per l’Ajuntament de
Masquefa a l’Escola Bressol 
Municipal (EBM) La Baldufa. 
Durant aquest període ini-
ciàtic, l’actuació ha estat molt 
ben valorada tant pel conjunt 
de la comunitat educativa 
del centre com pel global de 
les famílies dels infants resi-
dents.
La col·locació del nou siste-
ma de refrigeració es va dur 
a terme a finals de l’any 2016 
i principis del 2017, aprofi-
tant l’aturada de l’activitat a 
la llar durant el període de les 
vacances nadalenques. No va 
ser, però, fins a finals del pas-
sat curs escolar que el sistema 
es va posar en funcionament.
Elena Fernández, regidoria 
de Salut, destaca que “l’actu-
ació ha tingut una resposta 
molt positiva per part de tot-
hom” i defensa que “amb la 
instal·lació de la nova refrige-
ració hem donat una respos-
ta definitiva i efectiva a una 
de les problemàtiques més 
importants que afectaven al 
centre al llarg dels darrers 
anys i que calia resoldre de 

forma prioritària per garantir 
el benestar de tots els infants 
i millorar les condicions de 
treball de les educadores de 
la llar”.
Així, l’actuació va consistir en 
la instal·lació d’un sistema de 
refrigeració per fer circular 
aigua refrigerada per les ca-
nalitzacions soterrades de la 
calefacció per terra radiant 
ja existent. El nou sistema ha 
aconseguit reduir ostensible-
ment les altes temperatures 
que patien fins ara tant els 
treballadors com els nens i 
nenes.
L’Ajuntament de Masque-
fa, finalment, ha optat per la 
instal·lació d’un sistema de 
refrigeració per terra radiant 
refrescant en detriment de 
sistemes més convencionals 
com l’aire acondicionat, que 
són proclius a generar el res-
secament de les mocoses dels 
infants i augmenten el risc de 
generar malalties respiratòri-
es.
En aquest sentit, Elena 
Fernández avança que “en tot 
moment, la nostra prioritat 
màxima ha estat preservar 
la salut de totes les persones 
que fan ús de l’escola bressol. 
Per això, hem comptat al llarg 
de tot el procés amb la col-
laboració i l’assessorament 
directes de la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya”.

Nou sistema de refrigeració 
a la llar d’infants 

Organitzat pel comerç i el grup de Batucada Ben Sonats
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Calaf viu la segona edició de l’Agro Alta Segarra 
durant la seva Festa Major
CALAF / LA VEU 

Calaf va acollir els pas-
sats 1 i 2 de setem-
bre la segona edició 

de l’Agro Alta Segarra, on els 
pagesos van poder posar en 
funcionament la seva maqui-
nària agrícola per demostrar 
la seva funcionalitat. L’Agro 
és una de les poques mostres 
de la Catalunya Central que 
compta amb el factor afegit 
del dinamisme de les mà-
quines. Enguany, l’Agro Alta 
Segarra ha acollit un total de 
19 empreses, una de les quals 
portuguesa, convertint-se així, 
en internacional.
L’Agro Alta Segarra va gaudir 
de la presència de la conselle-
ra d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret, que va inaugurar-la i va 

parlar amb diversos dels page-
sos que exposaven maquinà-
ria. La consellera va posar en 
relleu la transcendència que 
té la mostra calafina en el re-
lleu generacional en un sector 
com és l’agrícola. La membre 
parlamentària va afirmar que 

“l’Agro Alta Segarra ha d’afa-
vorir l’interès dels joves per-
què vegin que el primer sector 
és capdavanter, dinàmic i in-
novador”.
A la inauguració també va 
ser-hi l’alcalde de Calaf, Jor-
di Badia, que va confirmar 

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Sant Martí Sesgueioles cele-
bra un any més la Diada Na-
cional de Catalunya. Enguany 
l’acte institucional tindrà lloc 
el diumenge 10 de setembre 
de 2017, a les 21.30 hores, a la 
plaça de l’Ajuntament. 
L’acte iniciarà amb la lectura 
del manifest de l’11 de setem-
bre. Seguidament hi haurà 
ballada de sardanes i al fina-
litzar es farà una lectura de 
poemes. Des de l’Ajuntament 
s’encoratja a tothom a escollir 
un poema i participar en la 
lectura, per tal de compar-
tir-lo amb totes les persones 
assistents.
Al finalitzar l’acte hi haurà re-
frigeri per a tothom.

que l’Agro Alta Segarra tindrà 
continuïtat. A més, el batlle 
calafí va matisar que “Calaf és 
agrícola i el nostre futur social 
i econòmic passa per reconèi-
xer-ho”.
Els pagesos i tots els visitants 
de l’Agro, a més de les de-
mostracions de la maquinària 
agrària i l’exposició de pro-
ductes també van poder parti-
cipar a les jornades de conreu 
extensiu d’hivern, que la Ge-
neralitat va traslladar a Calaf 
en motiu de la fira. S’hi van 
tractar temes d’actualitat, com 
són el pagament de la decla-
ració única agrícola i l’assegu-
rança agrària davant les con-
dicions climàtiques d’aquest 
any. La Xarxa Televisió de 
televisions locals va acudir-hi 
per emetre, en directe, el seu 
programa “País Kilòmetre 0”.

Actes de la Diada 
a Sant Martí 
Sesgueioles

MONTMANEU / LA VEU 

La Festa  va començar 
dijous a les 19:30 amb 
cinema a la fresca amb la 

projecció de la pel·lícula LA LA 
LAND, seguidament l’hereuet i 
la pubilleta, el Joan i l’Elisenda,  
varen ser els que van fer esclatar 
unes traques que van donar pas 
a l’encesa de l’enllumenat de la 
Festa Major.
L’endemà a les 21:00 es va ce-
lebrar el sopar popular, que va 
aplegar unes 400 persones, l’acte 
va estat amenitzat per l’actuació 
de la humorista Mayte Carreras 
i els Mariachis Barcelona.
El dissabte a les 9:00 caminada 
popular i esmorzar a la font de 
La Panadella. A continuació 

Futbol Sala, tennis taula i fes-
ta de la escuma.  Per la tarda 
espectacular desfilada de ves-
tits de núvia de les senyores de 
Montmaneu, en acabar la des-
filada, la ja tradicional repre-
sentació de “Escala en Hi-fi” de 
la gent del poble, va delectar al 
nombrós públic assistent. Per 
acabar a les 24:00 l’orquestra 
“LA Banda del Drac” va fer ba-
llar a tothom  fins ben entrada 
la matinada.
El diumenge pel mati els ge-
gants, caps grossos i grlallers 
de Tàrrega varen fer un recor-
regut per tota la població, cal 
dir que Montmaneu va estrenar  
tres caps grossos que varen fer 
els nens, nenes i  alguns pares 
aquests estiu. A les 12:30 missa 

amb l’acompanyament de l’or-
questra Rosaleda, a continua-
ció sardanes amb la mateixa 
orquestra. L’orquestra Rosale-
da, també ens va delectar  amb 
un maravellos concert de Festa 
Major i a continuació un gran 
ball de gala.
El dilluns després de la missa 
pels difunts, al Cafè del Poble es 
va fer el vermut de Festa Major, 
seguit  d’una paella per a tots els 
veïns, que per causa de la pluja 
es va tenir que menjar a La Sala, 
plena de gom a gom,  durant 
la sobretaula es va celebrar un 
Bingo i a continuació jocs pels 
mes menuts i pels no tant petits, 
que varen acabar amb la tradi-
cional xocolata i melindors per 
a tothom.

Per acabar la Feta Major el grup 
d’havaneres “Les anxovetes” ens 
va dedicar una gran cantada 
d’havaneres que varen ser molt 
aplaudides pel nombrós públic, 
no va faltar el ja tradicional 
Rom cremat.
L’Ajuntament de Montmaneu 
agraeix a  tothom que va col·la-

borar en l’Escala en Hi-fi i en 
l’exposició de vestits de núvia 
que es va poder visitar durant 
tots els dies de la Festa Major 
i posterior desfilada,  i també 
agraeix a les famílies i senyores 
que van cedir els vestits, sen-
se ells no hagués estat possible  
aquests exitosos esdeveniments.

Exitosa Festa Major de Montmaneu

Sopar popular de Festa Major. / JOAN SOLER



L’igualadí Sergi Solé puja i baixa el 
Mont-Blanc en un temps rècord
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MOTOR/ LA VEU 

Organitzat pel Moto 
Club Baix Bergue-
dà, es va disputar 

a Cal Rosal la cinquena i 
penúltima prova del Cam-
pionat de Catalunya de 
Trial Open amb la partici-
pació d’una bona quanti-

Mireia Conde s’imposa al Trial 
de Cal Rosal

tats de pilots pertanyents a 
tres clubs anoiencs, Moto 
Club Igualada, Moto Club 
Montbui i Scan Piera Team.
Molt bona la classificació dels 
pilots anoiencs, aconseguint 
magnífics resultats entre la 
vuitantena de pilots partici-
pants. Així, a la categoria ni-
vell Blau, va ser guanyada per 

Mireia Conde del Moto Club 
Montbui amb Beta. Mireia es 
va imposar a tots els pilots 
masculins de la categoria i 
tant sols penalitzar dos punts.
A la mateixa categoria, Àlex 
Canales -GasGas- de Moto 
Club Igualada, fou quart. 
Catorzè Joan Miquel -Sher-
co- del Moto Club Montbui, 
primer a veterans Promo+35, 
en la que ja es proclamar 
campió. En el lloc 22è Mireia 
Lozano -Beta- del Piera Scan.
A la categoria nivell vermell, 
Sergio Ribau -Beta- del Pi-
era Scan fou quart, cinquè 
Gerard Trueba -Beta- del 
Piera Scan i primer a Elit16.  
A la categoria nivell Groc, 
Marc Piquer -GasGas- del 
Piera Scan es classificà sisè.
A la categoria nivell Verd, es 
classificaren tres pilots del 
Piera Scan, 14è Jordi Rafecas 
-Montesa-, 16è Arnau Carre-
ras i 17è Oscar Fajardo -Mon-
tesa-. El proper i darrer trial 
d’aquest campionat es dispu-
tarà el 29 d’octubre a Terrades.

Diumenge torna la triatló 
infantil de Montbui

TRIATLÓ / LA VEU 

Un any més, el pro-
per diumenge 10 de 
setembre tindrà lloc 

la tercera edició de la Triat-
ló Infantil de Montbui, un 
prova de promoció d’aquest 
esport per categories infe-
riors que any rere any es con-
solida com un referent pel 
que fa als triatlons infantils 
a la comarca i a Catalunya.
La competició, organitzada per 
Bàsic Ona Serveis, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui i 
la Federació Catalana de Triat-
ló espera reunir el pròxim diu-
menge a més de 100 joves tri-
atletes vinguts d’arreu del país 

per disputar la competició on 
el tram de natació tindrà lloc a 
la piscina d’estiu del municipi, 
mentre que els sectors de ci-
clisme i carrera a peu tindran 
lloc a les immediacions de la 
piscina i el camp de futbol.
La prova, destinada a tots els 
nens compresos entre els anys 
2003 i 2012 (categories me-
nuts, prebenjamí, benjamí, 
aleví i infantil) es totalment 
gratuïta tant pels triatletes fe-
derats com per no federats, 
i les inscripcions es poden 
realitzar fins el proper di-
mecres a través de la pàgina 
web de la Federació Cata-
lana de Triatló (triatlo.org) 
on podreu trobar molta més 
informació sobre la prova.

MUNTANYA/ LA VEU 

L’esportista i corredor 
d’alta muntanya igua-
ladí Sergi Solé Gra-

ells es va proposar el repte 
“Where is the limit”, que 
consistia a pujar i baixar 
d’una tirada el Mont-Blanc 
(4.810 m), als Alps francesos. 
L’igualadí va fer un primer 
intent fallit pel mal temps. 
Finalment el dia 14 d’agost 
el Sergi va sortir del poble 
de Les Houches (1.000 m), 
prop de Chamonix, va fer 
cim i va tornar a baixar en 
13 hores i 40 minuts. Però 
no en tenia prou i el dia 19 
va tornar-hi i va rebaixar el 
temps a 11 hores i 47 minuts. 
El recorregut té un desnivell 
acumulat de 7.600 metres.
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Gran paper dels igualadins als WRG de la Xina
OTGER GABARRÓ/ LA VEU 

Gran actuació dels es-
portistes igualadins 
que han participat 

als World Roller Games de 
la Xina, els mundials que 
engloben totes les moda-
litats de patinatge. Fins al 
moment han participat qua-
tre dels sis igualadins que hi 
han estat convocats. Les dues 
representants femenines de 
la ciutat eren Maria Díez i 
Teresa Bernadas, que van 
aconseguir l’or mundial amb 
el combinat espanyol després 
d’aconseguir batre a la final a 
la selecció argentina, amb un 
gol de Díez a l’última minut 
de la pròrroga de falta direc-
ta, quan el partit havia acabat 
amb empat a quatre al marca-
dor en el temps reglamentari. 
Teresa Bernadas i Maria Díez 
passaran a la història com 
les primeres guanyadores 
d’uns World Roller Games, 
ja que és la primera edició 
d’uns mundials de patinatge 
amb aquest format d’agrupa-
ment de totes les modalitats. 
D’aquesta manera, les jugado-
res de Ricard Ares revaliden 
el títol que van aconseguir al 
mundial que es va celebrar 
a Iquique, Xile, l’any 2016. 

Per altra banda, en catego-
ria sub-20 masculina, els re-
presentants de la capital de 
l’Anoia van ser els jugadors 

del primer equip de l’Iguala-
da Hoquei Club, Roger Bars 
i Jordi Méndez. La selecció 
estatal va realitzar un gran 
torneig, quedant primera del 
seu grup, fins a arribar a la 
gran final, on va perdre da-
vant de la potent Portugal.
El partit va ser molt igualat, 
i el premi pels igualadins no 
va arribar, tot i el domini de 
l’equip nacional en el joc, 
que va veure com finalment 
es donava una injusta derro-
ta davant de la tricampiona 
Portugal per 2-0. Els de Ser-
gi Macià van portar la inici-
ativa del joc i van disposar 
de dos penals i tres llença-
ments al pal, però els lusitans 
van marcat, també de penal, 
i l’1 a 0 va acabar sent deci-
siu (el segon gol va arribar 
al final jugant sense porter 
per intentar forçar l’empat). 

Per últim, aquest dilluns va 
ser el torn pels masculins ab-
soluts. La competició també 
compta amb dos igualadins 
més, que en aquesta ocasió 
juguen nacionalitzats amb 
Holanda, els germans Tety i 
Èric Vives. En el primer par-
tit de la competició el combi-
nat holandès va encaixar una 
dura derrota per 18-1 davant 
la potent Angola, però en el 
segon partit, disputa dimarts, 
es van refer i en aquesta oca-
sió van ser ells qui va apallis-
sar, en aquesta ocasió contra 

Egipte. El jugador del primer 
equip de l’IHC, Tety Vives, va 
ser un dels protagonistes des-
tacats de la golejada, ja que 
va aconseguir un hat-trick.
La mala notícia del mundial, 
però, va arribar dilluns en el 
primer partit de la selecció 
holandesa quan Èric Vives, 
que també n’és el capità, i que 
és jugador del primer equip 
del Piera que milita a Lli-
ga Nacional Catalana, es va 
lesionar de gravetat. La lesió 
es va produir en una topada 
amb l’argentí nacionalitzat 
angoleny Martín Payero. Vi-
ves té una fractura a l’os que 
aguanta el tendó d’Aquil·les i 
el pronòstic dels metges xine-
sos apunta a que haurà d’estar 
uns sis mesos de baixa. Un 
autèntic entrabanc per l’equip 
que dirigeix Joan Doncel. Jordi Méndez i Roger Bars  a la final dels WRG

Maria Díez i Teresa Bernadas amb la medalla d’or aconseguida a Xina

ATLETISME / LA VEU 

Diversos atletes del 
Club Atlètic Igua-
lada  participaran 

demà dissabte, a partir de les 
7 de la tarda, a la primera ex-
hibició urbana de salt d’alça-
da, que es durà a terme a la 
plaça del Mercat de  Vilanova 
del Camí, amb el suport del 
Club Atlètic Igualada Petro-
miralles, i dintre dels actes de 
la festa major del municipi.

Els atletes participants seran 
encapçalats per Marc Sánc-
hez, participant als Euro-
peus Sub-23 d’enguany amb 
la selecció estatal. També es 
comptarà amb la presència 
d’Hèctor Ramos, que és de la 
mateixa Vilanova del Camí, 

Eduard Fàbregas i Santi Ra-
mos, pel que fa als represen-
tants masculins. Com a repre-
sentants femenines assistiran 
a l’esdeveniment amistós Laia 
Moix, Laia Planas, que parti-
ciparan en aquesta exhibició 
al costat d’altres destacats 
saltadors de l’atletisme català.
Començarà l’exhibició a les 
7, amb la presentació dels 
atletes i de l’activitat.  A con-
tinuació es durà a terme una 
masterclass dels participants 
als nois i noies que hi vul-
guin prendre part, activitat 
oberta a esportistes de 6 a 
60 anys aproximadament.

Finalment es durà a terme 
l’exhibició de Salt d’Alçada, 
sobre les 8 de la tarda, amb 
la participació dels atletes 
capdavanters de l’especialitat.

Les cadets del CBI es guanyen un lloc a 
la màxima competició catalana
OTGER GABARRÓ/ LA VEU 

L’equip del Cadet “A” fe-
mení del Club Bàsquet 
Igualada s’ha guanyat 

un lloc a la màxima competi-
ció del bàsquet català, la lliga 
“preferent”. Les igualadines, 
entrenades per Miquel Be-
nito, van aconseguir el passi 
després de vèncer amb clare-
dat en els dos partits de clas-
sificació de les fases d’ascens.
En el primer partit les blaves 

Demà, 1a exhibició de 
salt d’alçada a Vilanova

van encarrilar la classificació 
guanyant a Les Comes al Lima 
Horta per 60-49, després d’ar-
ribar a dominar per més punts. 
En el segon i decisiu partit, 
disputat diumenge, les igua-
ladines van aconseguir derro-
tar a la pista del Sant Quirze 
Bàsquet Club a l’equip local.
Després de la victòria en la 
primera jornada, les cadet de 
l’Igualada depenien d’elles ma-
teixes per aconseguir la fita, i la 
victòria valia per classificar-se. 

El partit contra el Sant Quir-
ze va ser plàcid per les bla-
ves, que van desplegar un joc  
alegre i amb ritme i una de-
fensa que va ofegar la sortida 
de bola de les locals fent que 
l’Igualada dominés en el mar-
cador de principi a fi. Les no-
ies igualadines van dominar 
en el marcador amb àmplies 
diferències que sempre ana-
ven mantenint. Només des-
prés de la mitja part, amb un 
bon inici de tercer quart,  les 
vallesanes van mostrar senyals 
de recuperació, posant-se a 
una distància de 12 punts de 
les igualadines, que ràpida-
ment van tornar a ampliar la 
diferència amb un bon parci-
al a favor. El marcador final 
va ser de 52-74. Així, l’equip 
aconsegueix un lloc dins els 16 
millors equips de Catalunya.
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MUNTANYA/ LA VEU 

La igualadina Laura Orgué 
ha aconseguit dues victò-

ries a The Rut, una emblemà-
tica prova del calendari de la 
Copa de Món que s’ha dispu-
tat a Montana (Estats Units), 
després d’endur-se el quilò-
metre vertical i l’”skyrace”.
Amb aquests dos triomfs l’at-
leta igualadina entra de ple 
en la lluita pel títol. Orgué 
afrontava l’”skyrace” amb 
l’objectiu de millorar el tercer 
lloc aconseguit la temporada 
passada en aquesta carrera de 
28 quilòmetres i amb un des-
nivell positiu de 2.375 metres 
que desafiava als atletes en 
tota mena de terrenys: alpins, 
pista i molt tècnics, i els por-
tava fins al cim de l’icònic 
Lone Peak, de 3.404 metres.

“He tingut molt bones sen-
sacions des del principi de la 
carrera i he pogut posar-me 
de líder des del comença-
ment. He pogut anar am-
pliant diferències, cosa que 
m’ha anat molt bé perquè 
així tenia més marge en les 
baixades tècniques. És una 
carrera en la qual hi ha trams 
amb moltes pedres, que fa 
que sigui bastant lenta enca-
ra que no tingui molt quilo-
metratge”, ha explicat Orgué.
Amb aquestes dues victòries, 
l’atleta de resistència torna a 
tenir opcions en les dues dis-
ciplines de la Copa del Món. 
“Estic molt contenta amb els 
meus resultats aquest cap de 
setmana, ja que em posici-
onen bé de cara a la general 
de les dues disciplines”, ha 
afegit l’atleta de RSM Spain.

Laura Orgué fa doblet i regna a The Rut en el 
quilòmetre vertical i l’”skyrace”

El CB Igualada debuta a Lleida amb victòria a la Lliga Catalana
BÀSQUET/ LA VEU 

El primer equip mas-
culí del C.B. Igualada 
va començar amb una 

gran victòria a domicili, a la 
pista del potent C.B. Pardi-
nyes, a la primera jornada de 
la Lliga Catalana EBA, per 63 
a 67. El partit va estar mar-
cat per una constant igualtat 
que es va decantar finalment 
a favor dels blaus. El matx va 
començar amb l’Igualada més 
encertat en els primers mi-
nuts de joc. Amb el pas dels 
minuts els groc i negres van 
començar a incrementar el 
nivell d’encert de cara a cis-
tella i alhora ser més intensos 
en defensa i controlar el rebot 
defensiu, malgrat tenir baixes 
en el joc interior. Això va pro-
vocar que li donessin la volta 
al marcador i arribessin a te-
nir una màxima diferència de 
7 punts. El primer quart aca-
bava amb el C.B. Pardinyes 3 

punts a dalt (17 a 14). En el 
segon període, l’equip iguala-
dí li va donar la volta al mar-
cador, gràcies a una millora 
clara en l’atac, sobretot des 
de la línia de 6,75, i a partir 
d’un increment en l’aspecte 
defensiu, el qual provocava 
que els jugadors groc i negres 
no tinguessin accions còmo-
des de tir. Amb tot això, els 
jugadors igualadins arribaven 
al descans amb un marcador 
favorable de 8 punts (30 a 38).  
En la represa del matx, el 
C.B. Pardinyes sortia molt 
concentrat i molt intens en 
defensa, i es tornava a veure 
un bon moviment de pilota 
dels locals que permetia tirs 
sols. Malgrat això, els blaus 
van ser capaços de mante-
nir una renta al voltant dels 
4 punts durant el quart. En 
finalitzar el tercer quart, el 
CB Igualada guanyava per 2 
punts (46 a 48). En el darrer 
quart, es mantenia la igualtat 

entre els dos equips però amb 
una mínima diferència favo-
rable pels visitants de 4 punts 
pràcticament tot el quart.

Malgrat que els groc i negres 
ho van intentar, el fet és que 
es van situar a 1 punt a fal-
ta de menys de dos minuts 
per finalitzar el matx, però 
dos triples del C.B. Iguala-
da van sentenciar el partit.
Al final, victòria del primer 
equip del C.B. Igualada per 
63 a 67, en el primer partit de 
la Lliga Catalana EBA 2017.

C.B.PARDINYES-LLEIDA: 
Balsells (7), Rivas (2), Jor-
ge (6), Lopez (4), Fernandez 
(12), Gasque (9), Mendi-
buru (16), Domingo M. (7).

C.B.IGUALADA: Riu(-), Bur-
ges (5), Carrion (3), Torres 
(10), Benito (12), Fons (10), 
Garcia (4), Gual (12), Far-
res (-), Tejero (8), Cami (3). 



HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
del 2 i 3 de setembre el 
Complex Esportiu de 

Les Comes va esdevenir ca-
pital estatal de l’hoquei línia. 
S’hi va celebrar la 5a edició 
del Torneig 24 hores organit-
zat per l’Hoquei Línia Igua-
lada. És ben sabut que arreu 
de l’estat la implementació de 
l’hoquei línia està consoli-
dada, i té un fort suport per 
part de les autoritats i món 
esportiu. Atrets per l’atractiu  
del torneig igualadí, vàrem 
poder acollir uns 120 juga-
dors majors de 16 anys, de 14 
equips de Vitòria, Valladolid,
Aranda de Duero, Ma-
drid, València, Vila-real, 
Mallorca, Astúries, i al-
tres ciutats de Catalunya.
El format del torneig consis-
teix en una sèrie de 53 en-
frontaments de 24 minuts 
de durada a temps corregut,  
sense pausa, i 2 minuts d’in-
terval entre partits durant 
24 hores consecutives. Els 
equips participants juguen 
una mitja de 6 partits en un 
dia, amb un descans entre 
partits d’un màxim de 3 ho-
res. Això equival a 3 partits de 
lliga nacional. El desgast físic 
i mental pels jugadors és fort, 

però, alhora, motivador en 
quant a la preparació de cara 
a la nova temporada que un 
torneig tant exigent requereix 
després del descans estiuenc.
La cinquena edició del tor-
neig 24 hores d’Igualada era 
un esdeveniment molt espe-
rat a l’agenda esportiva de la 
temporada d’hoquei línia. 
Els equips que en formen 
part són equips de jugadors 
de diferents equips de les lli-
gues estatals i autonòmiques 
que es retroben en esdeve-
niments organitzats fora del 
nivell federatiu. Aquestes 
competicions els serveix per 
millorar el nivell de joc, de-
mostrar les seves destreses, 
i perquè no,  passar-ho bé 
durant un cap de setmana 
establint coneixences amb 
persones amb qui compar-
teixen la passió per l’hoquei.
Any rere any el torneig pre-
senta novetats. Enguany ha 
estat la instal·lació d’una 
nova pista “stilmat”, terra ofi-
cial homologat per la FIRS, 
concebuda per a la posa-
da en escena del millor joc 
i espectacle que l’hoquei en 
línia pot mostrar. En un ter-
reny STILMAT els discs i els 
patins llisquen a semblan-
ça de com ho fan els ger-
mans grans de l’hoquei gel.

Els renomenats Napiuts, ara 
Kolochos, han estat guanya-
dors del “24 hores” d’Iguala-
da per tercer any consecutiu.
El nivell d’experiència i sol-
vència dels seus jugadors, 
alguns dels quals han estat 
formats en equips base de 
l’equip amfitrió, l’Hoquei 
Línia Igualada, els fa merei-
xedors d’aquesta victòria.
La classificació final ha es-
tat la següent: 1r classi-
ficat Kolochos, 2n Bons 
Senyors, 3r La Txope-
ra, 4t Spartans Veterans,

Igualada acull un torneig estatal d’hoquei línia
5è Pussy Team, 6è Power Ran-
gers, 7è Papus, 8è Invaders, 9è 
Jaggers, 10è Global Hockey 
Team, 11è Sponge Bob, 12è 
Llops Vila-Real, 13è Hobby 
Hockey i 14è Tripadouski.
L’equip directiu de l’Hoquei 
Línia, així com els voluntaris 
que hi han participat, con-
clouen que el bon ambient 
i desenvolupament del tor-
neig endevina la organització 
d’una sisena edició. Tan posi-
tiva ha estat l’experiència, que 
el club decidirà en els propers 
dies traslladar l’experiència 

a altres categories perquè 
en gaudeixin com ho fan
els darrers anys els es-
portistes de més edat. 
L’Hoquei Línia Igualada 
agraeix la col·laboració de la 
ciutat i el suport de les enti-
tats municipals pel suport 
mostrat durant la celebració 
de la jornada. Us convidem 
a seguir-nos i consultar les 
activitats que hem plantejat
per aquesta temporada a tra-
vés de la nostra pàgina web, 
i de les xarxes socials Face-
book, Twitter i Instagram.

Tot a punt per a la 14a Lliga Ciutat 
d’Igualada de Futbol 7
FUTBOL / LA VEU 

El Servei d’Esports de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da organitza la 14a Lli-

ga Ciutat d’Igualada de Futbol 
7, una competició consolida-
da que es disputa al Com-
plex Esportiu de Les Comes.

La Lliga Ciutat d’Igualada de 
Futbol 7 presenta un sistema 
de competició amb dues fases:

La primera fase agruparà 
tots els equips inscrits que 
disputaran la competició a 
dos partits, anada i tornada.
La segona fase dividirà 

als equips en dues divisi-
ons segons els resultats ob-
tinguts a la primera fase. 

La 1a divisió amb els 6 
primers equips classifi-
cats i la 2a divisió amb 
la resta d’equips inscrits.
Entre la primera i la se-
gona fase, al gener, es dis-
putarà la Copa Ciutat 
d’Igualada, una competició 
eliminatòria a partit únic.
Els equips poden inscriure 
un màxim de 15 jugadors i es 
podrà anar perfilant l’equip 
amb noves altes i baixes fins 
a l’antepenúltima jornada. 
Per donar més emoció i qua-

litat a la Lliga Ciutat d’Igua-
lada de Futbol 7, es permet 
incorporar fins a 4 jugadors 
amb fitxa en vigor a la Fe-
deració Catalana de Futbol.

Tots els partits es disputaran 
al camp de futbol del Complex 
Esportiu de Les Comes de di-
lluns a divendres. Podeu con-
firmar els horaris disponibles 
per als partits a les bases de 
la competició de la 14a Lliga 
Ciutat d’Igualada de Futbol 7.

Les inscripcions a la 14a Lli-
ga Ciutat d’Igualada de Fut-
bol 7 estan obertes fins al 
dia 15 de setembre de 2017.

L’Ajuntament i el Llacuna CF 
pacten la cessió del camp de 
futbol “la Cuitora”
FUTBOL / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna i el Llacuna CF 
han acordat que l’enti-

tat esportiva cedeixi al mu-
nicipi el camp de futbol “la 
Cuitora”, on el club hi juga ac-
tualment, els propers 25 anys. 

Segons el pacte amb el que 
s’ha arribat, el consistori 
s’haurà d’encarregar de les 
despeses derivades del sub-
minstrament de l’aigua, llum, 
l’impost de béns immobles 
i el mateniment ordinari de 

l’espai. L’Ajuntament també es 
compromet a mantenir la fi-
nalitat de la instal·lació i a dur 
a terme les gestions per acon-
seguir possibles subvencions 
per millorar la infraestructu-
ra, sense que el pacte l’obligui 
a realitzar cap obra o millora.

De la seva banda, el Llacuna 
CF seguirà utilitzant el camp 
per realitzar la seva activi-
tat esportiva de manera pri-
oritària i s’encarregarà del 
manteniment del camp per 
a la pràctica del futbol i de 
la neteja de les instal·lacions.

34  |  ESPORTS Divendres, 8 de setembre de 2017



  CULTURA  | 35Divendres, 8 de setembre de 2017

OTGER GABARRÓ/ LA VEU 

Aquest any ha nascut 
a Igualada l’entitat 
l’Olla Expressa, dedi-

cada  a la producció de musi-
cals perquè els joves coneguin 
de primer mà què significa 
l’elaboració d’una obra teatral.
L’Olla Expressa ha nascut d’una 
part de l’equip que havia fet mu-
sicals dins de la Coral Gatzara 
des del 2013 i es dedica a pro-
duir musicals de manera inten-
siva amb participants de fran-
ges d’edat diferents cada any.
Sota la direcció artística de 
Pep Farrés, avui a la tarda es-
trenen l’obra d’enguany, una 
adaptació de “La granja ani-
mal”, de George Orwell, que 
interpretaran a la Bastida.

Com va néixer el projecte?
Va néixer fa quatre anys, 
quan vam fer realitat amb la 
Coral Gatzara la idea de fer 
un musical en vuit dies. Una 
experiència completa en què 
els nens i nenes construïssin 
els decorats, fessin la part te-
atral, assagessin les músiques 
i es fessin també el vestuari. 
Això va ser el 2013, i al ter-
cer any vam fer un gran pas 
que era encarregar una músi-
ca a mida i escriure nosaltres 
un text també a mida. L’únic 
problema que hi havia és que 
cada any s’apuntaven unes 
dues-centes persones i ha-
víem de triar per sorteig. Al 
final la coral va decidir dei-
xar de fer aquesta activitat.

Neix l’Olla Expressa, una entitat amb l’objectiu 
d’apropar el teatre als joves

Llavors vau agafar el relleu...
Sí, hi havia un nucli de gent que 
seguíem tenint ganes de fer-ho 
i vam decidir crear una entitat, 
l’Olla Expressa. El nom de l’en-
titat és la comparació de com 
si posessis una olla a pressió 
amb molts ingredients i amb 
poc temps es cuina un plat.

Per quin motiu trieu aquesta 
fórmula d’elaboració intensi-
va?
Primer perquè és una manera 
d’ocupar aquesta franja d’estiu 
que normalment queda buida, 
on hi ha poca oferta de casals 
d’estiu i activitats esportives i 
els nens/es encara estan a casa. 
És una oportunitat de poder 
crear un musical d’una ma-
nera intensiva i que els nens/
es coneguin tots els aspectes 
del món de l’espectacle i tot el 
que comporta crear una obra.
Com es gestionen vuit dies in-
tensius d’assajos amb un grup 
de joves?
La veritat és que he quedat sor-
près. Un dels canvis respecte a 
quan ho fèiem amb la Coral 
Gatzara és que no abastem una 
franja d’edat molt gran. Abans 
fèiem dels 7 als 17 anys, i ales-
hores passava que teníem mol-
tes inscripcions. La idea que va 
sortir és d’acotar la franja d’edat 
i anar-la canviant anualment. 
Hem decidit començar amb jo-
ves perquè teníem sobre la taula 
aquest projecte de “La granja 
animal” i vam pensar que pels 
temes que tracta i per la situa-
ció actual sociopolitica mundial 

Parlem amb Pep Farrés, director artístic de “La granja animal”, l’obra que estrenaran avui a la Bastida

En imatge, actors fent els últims assajos per preparar el musical

Els mateixos joves han adaptat l’espai de la Bastida per a poder representar-hi l’obra

era molt adient, i sobretot molt 
adient que ho fessin els joves.

Per què vau triar fer un musi-
cal?
Doncs vam triar fer un musi-
cal perquè és un gènere musi-
cal que ens permet incorporar 
la part de música, la part de 
teatre i la part de coreogra-
fia. I evidentment, com en la 
resta de gèneres teatrals, tam-
bé l’escenografia i el vestuari.

Com és que vau decidir 
traslladar-vos a la Bastida?
Bé, és un altre canvi que ja veu-
rem si el continuem o canviem 
a la fórmula de fer-ho com els 
altres anys, que era assajar en un 
centre cívic i desembarcàvem a 
l’Ateneu dos dies abans de l’es-
trena. Això en part és bo perquè 
l’Ateneu és un teatre que està 
molt ben equipat i et permet 
arribar allà i fer servir tota la 
tècnica del teatre. Però per altra 
banda dediques pràcticament 
un dia a desembarcar  allà i a 
adequar-te a l’espai. Aleshores 
el plantejament d’estar aquí a la 
Bastida és fer-ho en un espai on 
poder assajar l’obra els vuit dies 
i després representar-la aquí 
mateix. Això té algunes desa-
vantatges com que aquí no hi 
cap tanta gent com a l’Ateneu o 
que has d’equipar tot l’espai per 
convertir-lo en un espai teatral.

Quant temps es triga a prepa-
rar una obra així?
És pràcticament un any, uns 
nou mesos. Ara quan acabem 
les representacions, a finals 
d’any o al gener començarem 
amb el projecte de l’any que 
ve. Poder-ho preparar en vuit 
dies significa que has dedi-
cat molts mesos a pensar-ho.

Com coordineu els diferents 
perfils dels nens/es?
Una mica ja està pensat per-
què hi hagi un espai per a tot-
hom, i l’avantatge d’escriure 
l’obra a mida és que ja ho pen-
sem perquè tot es pugui crear 
amb tallers. La part plàstica 
d’aquest any, per exemple, són 
unes màscares i uns capgros-
sos que permet que cada nen/a 
s’hagi construït el seu. La part 
teatral són escenes molt cur-
tes amb diàlegs molt curts, 
que els hi pots dir al matí i a 
la tarda ja s’ho porten après. 

Heu trobat molta implicació 
dels joves?
Sí, hem trobat molta implicació 
de tots els joves, però tot tam-
bé ja està pensat perquè es creï 
a partir de tallers. El que fem és 
que creiem quatre grups i anem 
rotant per aquests quatre tallers.

Econòmicament com es gesti-
ona l’entitat?

S’autogestiona bastant. Els nens 
i nenes paguen unes quotes per 
participar en aquest taller i 
també rebem els ingressos de 
les entrades que cobrem els 
dies que actuem. A part, tam-
bé rebem una petita subvenció 
de l’Ajuntament d’Igualada.

Es viuen molts nervis, a es-
casses hores d’estrenar el 
musical?
Sí, és una olla a pressió en què 
hi anem posant ingredients i 
l’últim dia l’obrim. Per tant, no 
l’hem obert i encara ens que-
den unes hores de cocció en 
les que podem fer molta feina.

Tants dies i hores junts do-
nen per molt. Heu viscut al-
guna anècdota divertida?
Vuit dies preparant l’obra, 
vuit hores al dia, acaben sent 
moltes hores i molts moments 
compartits. La cosa més nova 
i curiosa és que en ser només 
joves, ens hem trobat en què 
ja s’han fet ells el seu grup de 
WhatsApp i queden. Ahir van 
anar tots a enganxar cartells 
per la ciutat per promocio-
nar l’obra. Vull dir que també 
a nivell de sociabilització i de 
relacions entre ells és brutal 
i això ens ha agradat molt. 
És com si estiguessin de co-
lònies però l’únic que van 
a menjar i a dormir a casa.
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MÚSICA / LA VEU 

L’agost d’aquest any que-
darà marcat a l’agenda 
Sant Magí de la Brufa-

ganya com un mes amb mol-
tes activitats de tota mena: 
curses diürnes i nocturnes, 
portants de l’aigua de diver-
sos llocs, concerts i celebraci-
ons religioses que han aplegat 
gent vinguda de Tarragona, de 
Cervera, de Tàrrega, d’Igua-
lada, de Santa Coloma i de 
molts altres llocs propers i no 
tant propers.
Però si algunes d’aquesta acti-
vitats s’han de remarcar com 
a exitoses són els dos concerts 
que s’hi ha celebrat a càrrec 
respectivament de l’Orques-
tra de Cambra de Granollers i 
del Cor de Cambra de la Uni-
versitat d’Utrech. Totes dues 

formacions han omplert el 
santuari de gom a gom i han 
estat centenars les persones 
que han anat a passar la tar-
da-vespre a la Brufaganya i ho 
han aprofitat gaudint de la na-
tura o conversant amb amics 
i coneguts abans d’escoltar els 
concerts de les Nits Musicals. 
A partir de quarts de vuit de 
la tarda l’esplanada del davant 
del santuari presentava tots 
dos dies un aspecte que, per 
usual, ja no podem qualificar 
de sorprenent, amb tot de tau-
les plenes de gent conversant 
i esperant el toc de campana 
que senyalava l’hora de co-
mençar. És una estona plàci-
da i agradable que s’aprofita 
menjant una mica, fent el cafè 
o, simplement, deixant passar 
l’estona.
El dissabte 12 va ser l’Orques-

tra de Cambra de Granollers 
la que va omplir de música el 
santuari interpretant un re-
pertori festiu i variat que ana-
va des de melodies molt popu-
lars de Vivaldi i Brahms fins a 
composicions orquestrals a 
ritme de tango d’Astor Piaz-
zolla o a ritme de sardana de 
Josep Maria Ruera. Una veri-
table festa per a l’oïda a càrrec 
d’una orquestra admirable-
ment conduïda per Corrado 
Bolsi, capaç de donar una em-
premta inconfusible a la seva 
formació.
El del dimecres 23 va ser un 
concert memorable, no tan 
sols per l’excepcional qualitat 
del Cor de Cambra de la Uni-
versitat d’Utrech  sino també 
per l’ambient que s’hi va res-
pirar des de l’inici fins al final. 
Obria el concert el minut de 

L’extraordinari agost musical a la Brufaganya

silenci per les víctimes dels 
atemptats terroristes de Bar-
celona i Cambrils al que va 
posar fi el cant d’un Misere-
re mei, Domine d’Orlando di 
Lasso, seguit respectuosament 
pel públic.
A continuació van interpre-
tar magistralment diverses 
cançons d’autors clàssics com 
Mendelssohn, Brahms i Swe-
elinck fins a autors contem-
poranis com Eric Whitacre o 
Phillip Glass. D’aquest últim 
cal destacar Three songs for 
choir a capella, la interpreta-
ció de la qual va provocar l’en-
tusiasme de tot el públic amb 
grans aplaudiments i crits 
d’aprovació.
I a l’acabar, dues cançons cata-
lanes: El rossinyol i El cant de 
la Senyera van marcar el mo-
ment culminant de la nit. Tant 

els cantaires com el públic es-
taven fortament emocionats. 
Fins i tot hi havia cantaires 
amb llàgrimes als ulls veient 
la reacció espontània de tot el 
públic posat dempeus i can-
tant el Cant de la Senyera. 
I en acabar, abans de marxar 
cadascú cap a casa seva, aque-
lla mitja hora llarga en que el 
públic i els mateixos músics es 
retroben, aquesta vegada par-
lant amigablement amb una 
tassa de xocolata desfeta a les 
mans. Un altre dels moments 
que fan tan agradable l’assis-
tència als concerts de la Bru-
faganya.
Demà dissabte 9 de setem-
bre tindrem l’oportunitat de 
tornar-hi amb l’actuació de 
Cosmos Quartet que tancarà 
el festival de les Nits Musicals 
d’aquest any.El cor de cambra de la universitat d’Utrech. / TRIBUS DE LA SEGARRA

Orquestra de cambra de Granollers. / TRIBUS DE LA SEGARRA

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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LLETRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada fa una cri-
da a totes les persones 

amants del gènere de terror 
perquè escriguin un mi-
croconte i el presentin a la 
setena edició de «l’Uuh!», el 
concurs de microrelats de por 
de la Biblioteca. El primer 
premi consistirà en un lot de 
llibres i una capsa regal d’ex-
periències turístiques i el se-
gon premi en un lot de llibres. 
Les dues persones premiades 
rebran un diploma acredita-
tiu i els seus microrelats seran 
publicats a la pàgina web de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada. Els participants han 

d’enviar els seus textos abans 
de les 12 de la nit del dia 29 
de setembre.
Durant set anys aquest con-
curs ha servit per donar a 
conèixer el gènere del micro-
relat i també per animar la 
gent a escriure i deixar anar la 
imaginació amb les històries 
més truculentes. L’any passat 
es van presentar un total de 
64 microcontes i els guanya-
dors van ser Luca Leonardi i 
Francesc Xavier Sánchez.
«Uuh!» és obert a totes les 
persones majors de 16 anys 
i els relats que es presentin 
han de ser inèdits, en català 
i tenir un màxim de 500 ca-
ràcters (unes 10 línies en cos 
Arial 12). Només s’acceptarà 

Uuh!: set anys de microrelats 
de por a la Biblioteca

un text per persona. Els tex-
tos s’han d’enviar per correu 
electrònic a l’adreça b.igua-
lada.c@diba.cat en un docu-
ment adjunt. El missatge ha 
de portar com a assumpte 
«Microrelat de por» i al cos 
cal fer constar les dades per-
sonals de l’autor (nom com-
plet, edat, data de naixement, 
telèfon de contacte i pobla-
ció), que no seran conegudes 
pel jurat fins després del vere-
dicte. Les bases es poden con-
sultar també a la Biblioteca i 
a www.bibliotecaigualada.cat.
El veredicte del jurat es dona-
rà a conèixer el divendres 27 
d’octubre a la pàgina web de 
la Biblioteca i al Facebook.

MÚSICA / LA VEU 

El Museu de la Pell 
d’Igualada ha acollit 
aquest dilluns, 4 de se-

tembre, l’acte d’inauguració 
del curs 2017/2018 de l’Esco-
la Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada (ECMMI). 
En aquesta data destacada, 
l’igualadí Jordi Savall ha pro-
nunciat la conferència El poder 
de la Música, acompanyat dalt 
de l’escenari per l’alcalde, Marc 
Castells, i la directora de l’esco-
la, Maria Queralt Martí. Savall, 
nascut a Igualada l’any 1941, ha 
rebut arreu del món nombro-
sos reconeixements per la seva 
tasca de pedagog i docent, es-
pecialment centrada en la mú-
sica antiga. Castells, en el de-

curs d’aquest acte, ha avançat 
també que el músic igualadí, 
juntament amb el conseller de 
Cultura de la Generalitat, for-
maran part de la taula que es 
constituirà properament, inte-

Jordi Savall, protagonista de la 
inauguració del nou curs de l’ECMMI

grada per noms destacats de la 
cultura i la música a la capital 
de l’Anoia, que haurà d’estudiar 
i definir com ha de ser el futur 
auditori que l’Ajuntament vol 
desenvolupar aviat a la ciutat.

 

MÚSICA / LA VEU 

El passat 20 d’agost, la Schola 
Cantorum solemnitzà l’ofici 
Eucarístic de la Minerva, per 
la festa major de Santa Co-
loma de Queralt, a l’església 
parroquial de Santa Maria, 
presidit per Mn. Joan Fran-
cesc Amigó. En acabar l’ofici, 
la Schola oferí un petit con-
cert. El  dissabte dia 26, ho féu 
a l’Asil del Sant Crist d’Igua-
lada coincidint amb l’acte 

de la nostra festa Major, els 
gegants visiten la gent gran. 
Diumenge 27, no es va faltar 
per cantar l’ofici  a llaor a Sant 
Bartomeu, patró de la ciutat. 
La direcció d’aquestes actu-
acions, anà a càrrec d’Oriol 
Plans, acompanyats a l’orgue 
per en Josep Xaubet. La pro-
pera cita serà, si a Déu plau, el 
4 d’octubre, per l’ofici de Sant 
Francesc d’Assís, a l’església 
del convent del frares caput-
xins de la nostra ciutat. 

La Schola Cantorum, 
activa aquest mes d’agost

CURSOS / LA VEU 

El Lindy Hop més enllà de ser 
un ball social també és una 
manera d’entendre la vida.
Ja fa quasi un any que a l’Ateneu 
Igualadí es balla Swing, classes 
organitzades per Swing Anoia 
els dimecres de 19 h fins a 22 
h i Jams, per cert molt concor-
regudes, al Cafè de l’Ateneu o a 
la pista alguns dies després de 
classe.
El curs començarà a principis 
d’octubre, però abans Swing 
Anoia oferirà uns tallers inten-
sius ‘En marxa amb el Swing’ 

dos dissabtes del mes de setem-
bre a la sala d’Arts de l’Ateneu:
- Dia 16 - Jazz Steps (ball indi-
vidual) de 10 h a 12 h i Refresca 
el teu Lindy Hop per qui ja en 
sap una mica però li cal pràcti-
ca, de 12 h a 14 h.
- Dia 30 – Millora la conne-
xió (ball en parella) per qui no 
porta gaire ballant, de 10 h a 12 
h i Lindy Hop (ball en parella) 
per qui s’estrena, de 12 h a les 
14 h
Per a inscripcions i més infor-
mació consultar www.swin-
ganoia.cat

Engega el setembre a 
ritme de Swing a l’Ateneu

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.comC. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El Cine Mundial o Mundial Cinema, en el record

S i bé qualsevol recorregut per les primeres sales 
de cinema d’Igualada possiblement  transporta 
a molta gent cap a uns memorables records, en 

especial, va ser el Cinema Mundial la primera sala ex-
pressament ideada com a una autentica sala de cine-
ma per a la ciutat; concebuda i planejada per a unes 
fiables i efectives projeccions cinematogràfiques. En 
aquest sentit, l’obertura d’aquest cinema suposaria a 
curt i llarg termini tot un succés per a la longeva his-
tòria del cinema igualadí. El Mundial, popularitzat 
inicialment com a Mundial Cinema, va esdevenir la 
primera sala pròpiament dita de cinema de la ciutat; 
inaugurada l’1 d’abril de l’any 1923, al Passeig Verda-
guer, gràcies a l’impuls –entre d’altres- de l’igualadí 
Joan Moncunill i Jubert. 
El Cinema Mundial va estrenar-se en un edifici –més 
endavant catalogat en l’Inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic de Catalunya- d’una única planta, amb 
uns acabats d’un cert aire monumental i d’estètica 
classicista. La seva façana estava formada per cinc 
respectables  obertures separades per pilastres. Les 
tres obertures centrals, corresponents a l’espai ocu-
pat per la cafeteria, eren d’arc de mig punt; i, les la-
terals, corresponents als respectius portals  d’accés a 
la cafeteria i al passadís del cinema, eren de llinda. 
El semblant de la seva façana estava rematat per una 
singular i decorativa balustrada que amagava el teulat 
de l’immoble.  En una  primera època, les dependèn-
cies del cinema estaven contingudes en un interior 
-disposat sobre una plànol rectangular- que presenta-
va una espectacular pantalla embellida per un enca-
denat de discos que elogiaven figures cèlebres i tenia 
un vast aforament per a mil quatre-cents dos seients, 
distribuïts entre una còmoda platea i un amfiteatre 
de butaques i llotges amb cadires a un nivell superior. 
Endemés, al costat del recinte específicament cine-
matogràfic, hi havia la cabina de projeccions a una 
relativa alçària, les taquilles, un llarg passadís amb 
vistosos expositors de propaganda fílmica i la gran i 
lluminosa sala que  albergava un cafè per a dues-cen-

tes persones.
En temps del cinema mut, les pel·lícules s’acompa-
nyaven de notes musicals procedents del piano de 
sota la pantalla; una etapa en què també s’hi van dur 
a terme diferents  representacions i actes com si d’una 
sala polivalent es tractés. La pel·lícula muda que va 
estrenar el cinema va ser “Charlot, boxejador” (1915); 
mentre que, a l’any 1932, la primera del cine sonor 
va ser “El desfile del amor” (1929). Més endavant, al 
mes de juny de 1955, el Cine Mundial va ser objecte 
d’una capital remodelació arran de les exigències a 
què obligava la incorporació d’una moderna pantalla 

adaptada al nou format panoràmic de la “panavision”. 
I, finalment, el més de gener de 1973 va veure tanca-
des les seves portes atesos els nous imperatius legals 
per a les sales cinematogràfiques.
Apesaradament, amb aquest escrit i a títol personal 
–perquè el Mundial va ser el cine de la meva vida- 
em sumo al llarg lament que van sentir els Amics del 
Cinema Mundial, els quals al decurs d’una viva cam-
panya van fer molts passos per a evitar el tancament 
de la sala; fins a arribar al trist i determinant moment 
de l’enderroc de tot l’edifici (un edifici inventariat com 
a patrimoni) que va succeir el mes de febrer de 1999. 
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Cinema amateur igualadí

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va fer història en el segle 
passat. Directors, realitza-
dors aficionats i les entitats 

Grup Aris, RAI, UCAI rodaren amb 
actors, igualment amateurs, cin-
tes de gran valor artístic que foren 
molt premiades. Algunes, fins i tot, 
internacionalment 
En1935 començà la producció amb: 
Apunts del moviment i El cavaller de 
la rosa. El 1944, continuà amb La 
caja de cerillas. Seguiren: Cupido, 
Historia de un sombrero, La Cita, 
El Campió” (Gran premi d’Honor a 
Canes, 1952), El solitario, La muerte 
de Drácula, Última voluntad, Lap-
sus i La pesseta.
No podem esmentar a tothom que 

participà en aquestes pel·lícu-
les però sí que cal citar a: Ramon 
Godó, Josep Castelltort (Truco), 
Ignasi Castelltort, Josep M. Lladó, 
Arcadi Sabaté, Antoni Moncunill, 
Alfons Cortés, Josep Graells, Isidre 
Guberna, Joan Rabell, Miquel Se-
gura, Pere Raich,Ricard Senserrich, 
Vicenç Casanovas, Manuel Mateu, 
Agustí Pons, Ricard Fusté, Xavier 
Lladó, Joan Tomàs, que en foren 
autors i filmadors.
El Film Amateur C.N. Igualada 
(1977) inicià un certamen de cine-
ma amateur que, en el 1991, va ob-
tenir el patrocini de la UNESCO.
En la foto: Pilar Pérez, “la gentil 
doncella” de Cupido. 

“3, 2, 1… acció!” ... Un passeig per la història del cinema a Igualada 

El dia 1 d’abril de 1923 es va inaugurar el cinema 
Mundial . / AFMI

El cine Mundial el dia de l’estrena de la pantalla 
panoràmica més gran. / AFMI

El cine Mundial. / AFMI El cine Mundial, bar. / AFMI
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SARDANES / LA VEU 

El passat dijous 24 d’agost, 
diada de St. Bartomeu, 
tingué lloc el ja tradici·

onal concert de sardanes i mú·
sica per a cobla, que aquest any 
complia el 25 aniversari, al lloc 
també tradicional per excel·
lència, el claustre de l’Escola 
Pia. Per aquest cop s’estrenava 
cobla, director i presentador, 
millor dit, presentadora. En 
començar es guardà un mi·
nut de silenci per les víctimes 
del brutal atemptat ocorregut 
a Barcelona i també a Cam·
brils. Començà la Cobla Al·
mogavarenca, sota la direcció 
de Xavier Cassanyes, a inter·
pretar les peces programades, 
la primera fou, en honor del 
sant del dia, la Processó de Sant 
Bartomeu, d’Antoni Català; la 
primera peça de la segona part 
fou una estrena, dedicada als 
25 anys de concerts, Sardanes 
d’Argent a Igualada, escrita per 
el mateix Xavier Cassanyes; 
a continuació s’interpretà la 
sardana Per tu ploro, de Pep 
Ventura, per commemorar el 
seu bicentenari del seu naixe·

ment; fou cantada primer per 
la coral del Barri del Sant Crist 
d’Igualada “Terra Nostra” i a 
continuació fou interpretada 
per la cobla, afegint·se tot el 
públic assistent; a continuació 
es tocà la sardana de Concep·
ció Ramió, 325 belles llunes ru-
tilants; ara venia el torn de la 
sardana Els Tres Tombs d’Igua-
lada, del mestre igualadí Josep 
M. Oriol i Murt, per continuar 
amb una altra estrena, la sar·
dana del compositor igualadí 
David Riba, La meva Laura, 
per acabar i posar punt i final 
s’interpretà La Santa Espina, 
que tothom la va escoltar dem·
peus. Van assistir al concert el 
regidor de Promoció Cultural i 
Comerç, Pere Camps, Concep·
ció Ramió, David Riba, els fills 
del mestre Oriol, Josep M. i M. 
Carme i també la presidenta del 
gremi dels Traginers d’Iguala·
da, Montserrat Argelich, a tots 
ells moltes gràcies. Cal destacar 
l’acurada presentació del acte 
per part de Marta Andreu.
Quant a les dues ballades cele·
brades el diumenge i el dilluns 
a la Rbla. de St. Isidre, cal des·
tacar que la del diumenge, al 

ser mitja ballada per la cobla 
Maravella, potser la gent estava 
més pendent de tenir lloc per al 
gran concert de la Pl. de l’Ajun·
tament, i per això l’assistència a 
la ballada fou una mica fluixa; la 
del dilluns, amb la cobla Ciutat 
de Terrassa, hi hagué una més 
bona afluència de gent amb ga·
nes de ballar.

Propera ballada el 16 de se-
tembre
La propera ballada serà el pro·

per 16 de setembre a les 6 de la 
tarda, serà la ballada de la Di·
ada del 11 de Setembre, que es 
trasllada per motius aliens al dit 
16 de setembre, dissabte, tindrà 
lloc al P. Verdaguer, entre la Pl. 
de Catalunya i el C. St. Magí, i 
tindrem entre nosaltres la co·
bla, La Principal de Cassà.

Comença un nou curset de 
sardanes a l’Espai Cívic Cen-
tre
L’Agrupació Sardanista d’Igua·

lada comença el proper 12 de 
setembre un nou curset per 
aprendre a ballar sardanes, al 
Espai Cívic Centre, al C. de la 
Trinitat, nº 12; hi esteu convi·
dades totes les persones amb 
ganes de gaudir de la nostra 
dansa; no importa ni l’edat ni 
el sexe; tots sereu molt ben 
rebuts; l’horari serà el de sem·
pre, els dimarts de les 17:30 a 
les 18:30 h., acabarà el curset 
el dimarts 19 de juny del any 
vinent. El curset és gratuït.

Bon ambient sardanista per la Festa Major



CERCANT L’AIGUA 
DESESPERADAMENT
Rosa Saez
El 2013 Namíbia va patir una in-
tensa sequera i els animals del Parc 
Nacional d’Etosha van patir-ne les 
conseqüències. La lluita per l’aigua 
era constant i Rosa Sáez va poder 
observar i retratar la vida salvatge 
que es concentrava en un lloc tan 
poc amable.
Del 25 de juliol al 15 de setembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

PERVERSIONS 
GRÀFIQUES
Josep M. Rosich Morist
L’exposició mostra marques i logotips 
manipulats amb la finalitat de fer-ne 
dobles lectures. Aquest efecte, el de la 
transformació de marques, s’ha con-
vertit en una tendència al llarg del 
temps.

Del 22 d’agost al 10 de setembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

FESTIVAL ZOOM, 15 
ANYS
Recull fotogràfic dels 15 anys d’his-
tòria del festival de cinema per a te-
levisió igualadí.
Del 22 d’agost al 22 de setembre al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

3,2,1...ACCIÓ. Un pla 
seqüència per la història 
del cinema a Igualada
Una cronologia dels fets principals re-
lacionats amb el cinema a la ciutat: les 
primeres projeccions, els locals, el cine-
ma amateur, els cineclubs, etc.
Del 22 d’agost al 22 de setembre a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

INDIANES. ENTRE EL 

DISSENY I LA TÈCNICA
Eren les indianes, robes de cotó es-
tampades amb dissenys coloristes, 
vistosos, que trencaven la mono-
tonia dels teixits autòctons de lli o 
llana.
Fins al 24 de setembre al Portal del 
Llevador.

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’història 
del teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres.
De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

ORIGINALNATURART
Ramon Sala
Diferents elements que ofereix la na-
tura com pedres i fustes i crea noves 
formes i composicions per donar-los 
una segona vida: l’artística.
De l’1 al 30 de setembre a la sala 

l’Empremta de Gràfiques Vilano-
va.

PERVERSIONS 
GRÀFIQUES
Josep M. Rosich
Es tracta d’una altra exposició so-
bre la manipulació de marques, 
que conté originals diferents dels 
exposats a La Sala, Sala Municipal 
d’Exposicions..
Del 12 de setembre al 6 d’octubre 
a la sala d’exposicions de la Gas-
par Camps.

LLIBRES D’ARTISTA
Montserrat Oliva i Segura
Gravats de temes basats en la na-
tura i l’entorn proper. Han estat 
realitzats amb diverses tècniques 
de gravat : aiguafort, fotogravat, 
monotip i linòleum.
Fins al 30 de setembre al vestíbul 
de la biblioteca Mont-Àgora de 
Montbui.

EXPOSICIONS

recorregut pel cim de la Tossa, té com a 
objectiu situar en el marc dels castells de 
frontera, la ubicació del castell de Mont-
bui.  
Diumenge a les 12 del migdia a  la Tossa 
de Montbui.

CINEMA
Piera 

Sessió de cinema familiar, en català i per 
a tots els públics amb la projecció de la 
pel.lícula “Els Barrufets, el poble amagat”.  
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

FESTA DE GUADALUPE
Vilanova del Camí 

Amb actuacions diverses i per dinar, co-
cido extremeño
Organitza: Unión Cultural Extremeña 
Anoia.  
Diumenge durant tot el dia al local de la 
Unión Cultural Extremeña Anoia.

DOCUMENTAL
El Bruc 

Projecció del documental “La guerra de 
successió des d’una mirada femenina”, a 
través de les vivències dels convents de 
monges benedictines de Sant Pere de les 
Puel.les i Santa Clara de Barcelona.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala de 
plens de Can Casas.

  DILLUNS 11 

MÚSICA
Igualada 

Concert teatralitzat CLUB’ Monteverdi, 
un “Scherzo Musical de Cites Creuades” 
a càrrec de VOX Harmònica, ensemble 
vocal. Organitza l’Associació Amics de 
l’Òpera d’Igualada.
Dilluns a les 10 del vespre al claustre de 
l’Escola Pia.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Òdena 

Canvi de senyera amb la participació dels 
membres de pubillatge, el consistori i tot-
hom que s’hi vulgui afegir. 
Dilluns a les 10 del matí a la torre del 
Castell d’Òdena.

  DIJOUS 14 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix libre per comentar-los. En aquesta 
ocasió “Incerta glòria” de Joan Sales.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIVENDRES 8  

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Ahir i abans d’ahir del barri Sant Agustí”, 
a càrrec de Jaume Farrés i Vidal. Vol donar 
a conèixer que seguint un traçat d’un camí 
amb les seves curvatures es va formar un 
barri.  
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes de l’Escola Pia.

MÚSICA
Òdena 

Concert a càrrec de Limnos Quartet, 
quartet de saxofonistes. Actuació inclosa 
en els Concerts a les Capelles de Sant Mi-
quel i Santa Magdalena. 
Divendres  a les 9 del vespre a la capella 
de Santa Magdalena de l’Espelt.

DISSABTE 9 

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

“There’s no place like space” by Kids&Us
Una nena somia ser astronauta i poder vi-
atjar per l’espai...  
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

VISITA GUIADA
Sant  Martí de Tous 

Visita guiada al Tous medieval a càrrec 
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou la 
visita al «poblet», el Castell de Tous i l’es-
glésia parroquial de Sant Martí,.  
Dissabte a les 11 del matí al local de l’AE-
COM (c. Major, 1)

DIUMENGE 10  

SOPAR DIADA
Igualada 

Sopar celebració Diada Nacional de Cata-
lunya. Sopar de veïns, igualadins i amics 
per entrar a la Diada amb peu.
Dissabte a les 10 del vespre al carrer del 
Carme.

MARXA DE TORXES
Igualada 

Marxa de torxes organitzada pel Casal Po-
pular d’Igualada, el Foment
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a la plaça de 
l’Ajuntament.

VISITA GUIADA
Santa Margarida de Montbui 

Nova visita guiada al Castell de Montbui 
d’enguany. Aquesta visita, consistent en un 
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Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros ateneucinema.cat
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Sudokus Diferencies per Alejandro Sànchez
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Nivell baix 

Nivell mitjà

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament a 1 any al 0% interès
 

Estalvieu un 30 %
en el consum de gas

Instal·lacions i manteniment de gas
C/Grècia, 4 Nau 3, “Les Comes”08700 - Igualada

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

RENOVEU LA CALDERA I ESTALVIEU

HORITZONTALS: 1. Addicció televisiva per a operaris en cadena. Col·locar els ous en po-
sició natural / 2. Originària d’allà on l’or tot ho inunda. Crio molt alterat per l’humor / 3. Et 
sent, amb el teu bla bla bla. Sentit amb destinació a una adreça bàrbara / 4. Líder en servei. 
Emissió involuntària d’orina. Limiten el nivell / 5. Tiraré per poetar de qualsevol manera. 
Per altra banda abominem / 6. Brou sense res de sòlid. Abans del teatre en Pere feia d’aju-
dabnt del mossèn / 7. LA banda més poètica del riu. Són a prop d’aquests tombants / 8. Faig 
comportar els passatgers amb esperit gregari. Indicis d’asocialitat / 9. Alegre cromatisme 
en l’escriptura àrab. Fa més remor que cap altra / 10. Antic honor a les parets gironines. Un 
així es morirà pobre / 11. Enzims amb gases incorporades. Deduí per educció / 12. Un terç 
d’aigua. Posi el forn en solfa. Jo, el caragirat / 13. Els vaixells anglesos el veuen més lluny 
que els altres. Es beuria l’Ebde al seu pas per la capital adagonesa.

VERTICALS: 1. Es belluga i cau de costat sobre aigües turbulentes. I si és tou fa aquest 
soroll / 2. Erotema sense argument. Tan bàsic que es dedica al sector agrari. Té majoria al 
Parlament / 3. Emissió d’orina voluntària però escassa. Renyar, amonestar, que sempre fa 
de bon renegar / 4. Viu degollat. Habilitat de pronunciar les vocals com un pijo encostipat / 
5. Suporta, amb paciència constant, en Duran. Unitats de mesura caldosa / 6. Si no el volen 
a l’orquestra, cap a l’agència. Enemics de Seguir Esperant / 7. Al nostre tot són precs. Per a 
un soldat escalador és la màxima vergonya / 8. Un altre terç. Esbocino, picono, trinxo. Allu-
nyen qualsevol preocupació / 9. Menudència, estupidesa. Pas bàsic del vals de la bandera 
/ 10. Set-cents legionaris. Separi el líquid del sòlid pel mètode de fer-lo vessar cap a dalt. 
I amb aquest, la gota sencera / 11. Mesquineses, gasiveries, maldats. Regalimós de front a 
l’hora d’apujar els sous / 12. Parcel·lo el terreny. Joc consistent a enfilar amb un bastó no la 
sortida d’una tija ans l’anell del veí.

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per

1-Pels del cap/ 2-logo a la samarreta/ 3-taques a la pilota/ 4-color de la raqueta/ 
5-dit de la mà/ 6- cordó de la sabata/ 7- color del peu de la taula



Una comèdia peculiar
A Igualada •  Abracadabra

RAMON ROBERT / 

E l bilbaí Pablo Berger és un dels 
cineastes més singulars del dar-
rer cinema espanyol. Va sor-

prendre a l’any 2004 amb Torremolinos 
73, guanyaria prestigi i molts premis 
amb Blancanieves (2013) i ara presen-
ta la seva tercera pel.lícula llarga, la no 
menys especial Abracadabra.
Comèdia molt peculiar i més aviat ne-
gra, Abracadabra  situa la seva acció al 
barri madrileny de Carabanchel. Allí 
hi viu Carmen, una mestressa de casa 
que descobreix un dia que el seu marit, 

Carlos, sembla estar posseït per un es-
perit maligne. Aquí comença una ex-
haustiva investigació, entre terrorífica 
i absurda, per intentar fer fora el mal 
esperit i recuperar el marit. 
Si bé la sinopsi argumental per con-
vidar a pensar que es tracta d’un au-
tèntic disbarat cinematogràfic, el cert 
és que  Pablo Berger sap el que toca, 
edificant una comèdia arriscada i bri-
llant. Compta amb la complicitat d’una 
excel.lent protagonista, Maribel Verdú, 
a la que fan costat Antonio de la Tor-
re, José Mota, Josep Maria Pou i Quim 
Gutiérrez.
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Joc d’espies
A Montbui •  Atomica

RAMON ROBERT / 

S ’estrena Atómica (Atomic blon-
de), un thriller d’acció i espio-
natge protagonitzat per una es-

pia de primer nivell al servei secret de 
Sa Majestat britànica. Hi destaquen les 
magnífiques seqüències d’acció i l’acu-
rat disseny de producció, però també 
Charlize Theron interpretant a l’agent 
Lorraine Broughton. Lorraine no 
s’aturarà davant de res per aconseguir 
trobar una llista per la qual ha mort 
molta gent, enfrontant-se a diversos 
assassins, a la contra intel·ligència, a 
la KGB i arriscant la seva vida. Es sub-

mergeix en un món en el qual ningú 
sembla ser qui diu ser. Tot això succe-
eix a Berlin, just abans de la caiguda 
del mur separador. 
Dirigit per David Leitch, Atómica és un 
thriller molt entretingut i ben realitzat. 
S’hi confirma l’ascens de Charlize The-
ron a l’elit de les estrelles del cinema 
d’acció de Hollywood. És una posició 
que va adquirir gràcies al seu magnífic 
treball en la pell d’Imperator Furiosa a 
Mad Max: Fúria a la carretera (2015) 
i que ni la seva aparició a Fast & Fu-
rious 8 (2017) ni el record tristament 
inesborrable de Aeon Flux (2005) han 
aconseguit posar en qüestió.

Pedres
El racó del Cineclub •  El sueño de Gabrielle

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia14, al Teatre de L’Ate-
neu, el Cineclub presenta la 
producció francesa del 2016 

dirigida per Nicole Garcia El sueño de 
Gabrielle, que es projectarà a les vuit 
del vespre en versió doblada i a les deu 
en versió original subtitulada.
Basada en la novel·la Mal de pierres, 
narra la història de Gabrielle, una 
dona de caràcter impetuós i una mica 
complicat que, en els anys posteriors 
a la Segona Guerra Mundial, es casa 
més o menys per conveniència amb un 

jornaler espanyol (interpretat per Àlex 
Brendemühl), sense que el matrimoni 
apaivagui els seus desitjos inconfessa-
bles o encengui una passió que escla-
tarà quan conegui, en un sanatori on li 
tracten unes pedres al ronyó, un mili-
tar malalt (Louis Garrel).
Un triangle amorós i un drama ro-
màntic que es beneficia del fet que la 
directora sigui una dona i que l’actriu 
protagonista sigui la sempre fascinant 
i molt sensible Marion Cotillard, prin-
cipal motiu d’interès d’un film d’altra 
banda realitzat amb molta cura. 



ATOMICA
Estats Units. Thriller d´acció. De David Leitch. Amb Char-
lize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Good-
man.  
Any 1989, el mur de Berlín és a punt de caure. Un agent de 
l’MI6 encobert apareix mort i l’espia Lorraine Broughton ha 
de trobar per tots els mitjans una llista que l’agent estava in-
tentant fer arribar a Occident. Lorraine no s’aturarà davant 
de res per aconseguir la llista, enfrontant-se a diversos as-
sassins i submergint-se en un món en el qual ningú sembla 
ser qui diu ser.

TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS
Espanya. Animació. D´Enrique Gato
Tadeo Jones viatja fins a Las Vegas per assistir a la presen-
tació de l’últim descobriment de l’arqueòloga Sara Lavroff: 
el papir que demostra l’existència del Collaret de Mides, el 
mític Rei que convertia en or tot allò que tocava. Però un 
malvat ricàs segresta Sara per poder trobar el talismà i acon-
seguir riqueses infinites. Al costat dels seus amics el lloro 
Belzoni i el seu gos Jeff, Tadeo iniciarà un llarg viatge per 
rescatar Sara,

ESTIU 1993
Espanya. Comèdia dramàtica. De Carla Simón. Amb Da-
vid Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas, Paula Robles, 
Paula Blanco 
Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu de la seva 
vida amb la seva nova família adoptiva, després de la mort 
de la seva mare. Lluny del seu entorn proper, en ple camp, la 
nena haurà d’adaptar-se a la seva nova vida.

LA NIEBLA Y LA DONCELLA
Espanya. Intriga. D´Andrés M. Koppel. Amb Quim Gutiér-
rez, Verónica Echegui, Roberto Álamo, Paola Bontempi. 
Al sergent Bevilaqua li encomanen la tasca d’investigar la 
mort d’un jove esbojarrat a la Gomera. El sergent i el seu 
inseparable company Chamorro intentaran aclarir aquest 
embrollat   cas, amb pressions polítiques i amb la dificultat 
afegida d’intentar no aixecar suspicàcies a reobrir un cas 
que els seus companys donaven per tancat.

ABRACADABRA
Espanya. Comèdia negra. De Pablo Berger. Amb Maribel 
Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Josep Maria Pou, 
Quim Gutiérrez. 
Carmen, una mestressa de casa del barri madrileny de Cara-
banchel, descobreix un dia que el seu marit, Carlos, sembla 
estar posseït per un esperit maligne. Aquí comença una ex-
haustiva investigació, entre terrorífica i absurda, per inten-
tar recuperar-lo. 

EL SUEÑO DE GRABRIELLE
França. Drama. De Nicole Garcia. Amb Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Àlex Brendemühl. 
Adaptació de la novel·la Mal de Pierres. França, anys 40. Se-
gueix els passos durant 20 anys d’una sofisticada dona, que 
després de contreure matrimoni amb un home després de 
la II Guerra Mundial, s’enamora d’un malalt que coneix en 
un balneari al que acudeix per tractar les pedres que té al 
seu ronyó.

REGRESO A MONTAUK 
Alemanya. Drama. De Volker Schlöndorff. Amb Stellan 
Skarsgard, Nina Hoss i Niels Arestrup 
L’escriptor Max Zorn arriba a Nova York per promocionar 
la seva última novel·la. La seva jove esposa Clara porta allà 
ja uns mesos. En la seva novel·la, Max relata el fracàs d’una 
passió en aquesta ciutat, fa 17 anys. Gairebé per atzar torna a 
veure a Rebecca, la dona en qüestió. Originària d’Alemanya 
de l’Est, s’ha convertit en una brillant advocada. Decideixen 
passar un cap de setmana junts a Montauk.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

TADEO JONES 2 
Dv: 17:30/19:30
Ds: 11:00/17:30/19:30
Dg: 11:00/17:30/19:30
Dll: 19:45
Dc: 18:00
Dj: 18:00

ABRACADABRA
Dv: 21:30
Ds: 21:30
Dg: 21:30
Dll: 18:00
Dc: 19:45

EL SUEÑO DE GABRIELLE (CINE-
CLUB)
Dj: 20:00/22:00 (VO)

1/ IT (16A)
Dv Dll a Dj: 16:45/19:30/22:20
Ds i Dg: 12:30/16:45/19:30/22:30

2/ BARRY SEAL: EL TRAFICANTE 
(16A) 
Dv: 17:15/19:40/22:00/00:15
Ds i Dg: 
13:15/17:15/19:40/22:00/00:15
Dll a Dj: 17:15/19:40/22:10

3/ SPIDERMAN (12A)  
Dv Dll a Dj: 16:30
Ds i Dg: 12:45/16:30
3/ EL OTRO GUARDAESPALDAS 
(16A)  
Dv i Ds: 19:00/21:30/23:50
Dg a Dj: 19:00/21:30

4/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv a Dg: 17:00/18:55
4/ TADEO JONES 2 (en català) (TP)
Ds i Dg: 13:00
4/ TADEO JONES 3D (TP)
Ds i Dg: 15:00
4/ LA TORRE OSCURA (12A)
Dv a Dg: 20:50/22:50
Dll Dm i Dj: 20:00/22:00
Dc: 22:00
4/ VALERAN (7A)
Dll a Dj: 17:15
4/ ESTIU 1993 (7A)
Dc: 19:50

5/ IT (16A)
Dv i Ds: 00:00
5/ TADEO JONES 2 (TP)
Dv Dll a Dj: 16:00/18:00/20:00/21;55
Ds i Dg: 12:00/14:05/16:00/18:00/20:
00/21:55

6/ VERONICA (16A)
Dv Dll a Dj: 16:15/18:30/20:4022:45
Ds i Dg: 18:30/20:40/22:45
6/ GRU 3 (TP)
Dv i Ds: 12:15
6/ CARS (TP)
Ds i Dg: 14:00/16:15

7/ VALERIAN (7A)
Dv a Dj: 20:05
7/ LA NIEBLA Y LA DONCELLA (16A)
Dv: 15:45/17:55
Ds i Dg: 12:40/15:45/17:55/22:40
Dll  a Dj: 15:45/17:55/22:40

8/ ESTIU 1993 (7A)
Dv a Dj: 20:15
8/ EMOJI (TP)
Dv Dll a Dj: 16:15/18:10
Ds i Dg: 12:10/14:10/16:15/18:10
8/ REY ARTURO (16A)
Dv a Dj: 22:25
8/DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEII
DJ: 20:00

SALA AUDITORI

TADEO JONES 2
Dv: 18:30
Ds i Dll:16/30
Dg:16/30/18:30

ATOMICA
Dv: 20:30
Ds:18:30/20:40
Dg:20:30
Dll:18:30

SALA PETITA

LA NIEBLA Y LA DONCELLA
Dv: 18:40/20:40
Ds i Dg: 16:40/18:40/20:40
Dll.: 18:40/18:40

REGRESO A MONTAUK)
Dg i Dll: 18:00 
ESTIU 1993   
Ds, Dg i Dll: 19:45
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Setembre
8: Núria, Meritxell; Adrià; Sergi I papa; Adela.

9: Mare de Déu del Claustre; Pere Claver; Felícia. 
10: Nicolau de Tolentino.

11: Protus; Jacint; Teodora Alexandrina.  
12: El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc; Guiu.

13: Joan Crisòstom; Felip 
14: Crescenci; Eutimi; Ròsula.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Marina Rosillo García 
 

Alumna de l’Escola municipal d’art i disseny     
Gaspar Camps 

 
 

La direcció, el claustre i personal d’administració 
expressen el seu dol 

 
 

 
 
 

Sempre esteu en el nostre cor i pensaments.
El temps mai ens allunya de vosaltres.

Sempre estareu al nostre costat, seguint el camí,  per tirar endavant.

11 setembre de  1998

Hostalets de Pierola setembre  de 2017

Àngel Sala Parcerisas
En memòria 

Mª Dolors Esteve Llopart
27 febrer de 2011

Igualada, setembre de 2017

Tantes coses et troben a faltar.
Cada dia està ple d’instants que esperen

les mans petites que, tantes vegades,
van agafar les meves.

Ens hem d’acostumar a la teva absència.
Ja ha passat un estiu sense els teus ulls
i el mar també s’hi haurà d’acostumar.

El teu carrer, durant molt temps encara,
esperarà davant la porta,
pacient, els teus passos...

T’estimem.

Joan Margarit

Ana Torner Saumell

Igualada,setembre de 2017

Juan Muntané Tomàs
5è. aniversari de:

... i ara tanco els ulls, 
per pensar-te, 

per veure’t
... i reposo en tu 

i et penso tendrament 
i et veig 
i et tinc

 

Es farà una missa en el seu record dimarts12 de setembre  a 
les 9 del matí a la Basílica de Santa Maria d´Igualada.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Festa de la Capella de Gràcia 
d’Igualada
Aquest divendres, dia 8 de 
setembre, se celebrarà a les 7 
de la tarda la missa de la festa 
de la Nativitat de la Mare de 
Déu, a la capella de la Mare 
de Déu de Gràcia (al corraló 
entre la plaça Sant Miquel i el 
passeig de les Cabres). 
La missa comptarà amb 
l’acompanyament musical de 
la Coral de Santa Maria.

Missa mensual en llengua 
anglesa
El proper dissabte dia 9 de 
setembre es reprenen les cele-
bracions mensuals de la mis-
sa en anglès. Serà a 2/4 de 5 
de la tarda, a l’altar Sant Crist 
de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada.
Durant la celebració, entre 
d’altres, es cantaran els cants 
de Taizé “In the Lord I’ll be 
ever thankful”, “Jesus Christ, 
Bread of Life”, “Where true 
charity and Love avaide”. En 
acabar es dedicarà el cant a 

la Mare de Déu “O Queen of 
heaven”.

Canvi d’horari de misses a 
la Sagrada Família i Barri de 
Montserrat
A partir d’aquest setembre, 
l’horari de missa dominical 
queda de la següent manera:
Sagrada Família, vigília a les 8 
de la tarda, i diumenges a 2/4 
de 10 del matí, 12 del migdia i 
8 de la tarda.
Barri de Montserrat, vigília a 
les 8 de la tarda i diumenges a 
les 12 del migdia.

Properes activitats de les parròquies 
igualadines



              

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

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA
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FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 8: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 9: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 10: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 11:  BAUSILI/LA 
CREU
Born, 23 / Pl. de la Creu 7

Dia 12: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 13: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 14: CASAS V.
Soledat, 119

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 

de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com

629 38 57 57

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig



                de JOAN BOIX I VENDRELLS / Advocat, periodista i vegà
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“Veganisme és viure sense 
causar dolor als animals”

Soc igualadí, tinc 52 anys. Advocat de professió i periodista “de tota la vida”. 
Soc promotor del restaurant Cor Verd de gastronomia vegana, és a dir, sense 
utilitzar cap producte d’origen animal. Aquest dissabte Igualada tindrà la 
primera Fira Ecològica, NaturVeg que es farà a l’avinguda Països Catalans 
de Les Comes d’Igualada.

Què serà NaturVeg?

La primera Fira cent per cent vegetariana i vegana. Es 
farà a l’avinguda Països Catalans de Les Comes d’Igua-
lada. Hi estan convidats tots els establiments que fan 

menjars i productes cent per cent vegans. Es farà divulgació de la 
cultura de respecte als animals i respondrem a totes les preguntes 
que ens vulguin fer els assistents. Combinarem la gastronomia, l’ar-
tesania i la música. Anirà des de les sis de la tarda fins a les dotze 
de la nit. Tindrem un parell de xerrades, classes de cuina vegana i 
demostracions de teràpies naturals.

El veganisme és una aplicació radical del vegetarianisme?

Veganisme és viure sense causar dolor als animals. Ni per menjar 
ni per vestir. Va més enllà de no menjar res d’origen animal, sinó 
que és una forma de viure amb respecte a tots els éssers vius. No ens 
limitem a no menjar res que tingui origen animal, sinó que tampoc 
utilitzem cosmètics que hagin estat testats amb animals de laborato-
ri. Aquest és un moviment transversal i molt potent.

Qui promou la Fira?. 

L’associació de comerciants Nou Centre del nord d’Igualada. No tot 
ha de passar al centre, sinó que hem de dinamitzar, comercial i festi-
vament, tot el conjunt de la ciutat. Aquesta mostra neix a Les Comes 
amb voluntat de quedar-se a Les Comes.

De fet fa un any que Igualada es va declarar amiga del veganisme.

Va ser a partir d’una moció presentada per ERC i la CUP que va 
tenir el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament. El món 
s’encamina cap al respecte a les persones i els animals en tots els 

àmbits i cada vegada s’hi sumen més ciutats. Hi ha dues entitats 
internacionals -Libera i Anima Naturalis- que lluiten per la defensa 
dels drets dels animals. Entre els compromisos de l’Ajuntament hi 
ha fer cada any una activitat de promoció del veganisme i el respecte 
als animals.

Hi haurà molts expositors?

Calculem que uns vint i cinc. No es tracta de vendre productes, sinó 
de donar a conèixer tot el que es pot fer sense maltractar de cap 
forma als animals.

La teva vinculació a la Fira NaturVeg es deu a la vocació vegana o 
a la professió periodística?

Hi soc perquè l’Arseni Méndez, que és l’animador de l’associació de 
comerciants Nou Centre Igualada, m’ho va proposar i soc dels que 
sempre que puc col·laboro en allò que em demanen. A banda, en 
estar vinculat al restaurant Cor Verd i ser activista vegà, és un plaer 
de formar part de l’organització, el pes de la qual el porten l’Arseni 
Méndez i en Bernat Ramoneda.

L’experiència en premsa ajuda?.

L’experiència en premsa ajuda a veure les tendències i els moviments 
socials. En aquest cas és un excel·lent bagatge per a donar a conèixer 
les bondats del veganisme en tots els seus aspectes.

No trobes a faltar la feina periodística?

Molt. El periodisme és una vocació que es porta dins i sempre tinc 
el cuquet de la informació. Més en un moment com l’actual en què 
els nostre país camina cap a la independència i l’actualitat és molt 
dinàmica i canviant.

No és millor dedicar-se al dret?

També és una professió molt vocacional, de servei a les persones i, 
en aquest sentit em sento realitzat quan ajudo a una persona a re-
soldre el seu problema legal. Tothom qui pot exerceix una professió, 
però tant el periodisme com el dret, són feines que m’omplen molt.

A nivell comercial s’albira un reviscolament d’Igualada ?.

El que mou el progrés d’una ciutat és el seu teixit industrial i de 
serveis. Si això es mou, tota la ciutat es mou. D’altra banda hi ha una 
millora constant de la mobilitat i el trànsit d’informació, a través 
d’internet i la telefonia. Igualada no ha perdut xarxa comercial però 
li costa de mantenir-la. Comercialment estem al mateix nivell que 
la majoria de ciutats mitjanes de Catalunya.

Les dones són sensibles al veganisme que els homes?

No hi ha dades que ho confirmin, però hi ha molt més interès feme-
ní per la vida sana i el respecte a tots els éssers vius. No és un tema 
masculí o femení, és una qüestió de sensibilitat personal. Hi ha un 
tema de salut que és molt important i transversal, però actualment 
al restaurant Cor Verd veiem moltes més clientes que clients. També 
les entitats animalistes i veganes, acostumen a estar presidides per 
dones.

A quin tipus de public va dirigit NaturVeg?.

A tothom. Estem segurs que tots els visitants hi trobaran coses del 
seu interès. I serà una bona forma de passar una tarda de dissabte 
gaudint de la fresca i coneixent coses noves.

Jaume Singla, @jaumesingla

 

 

 27.500 Km23.611 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70kW (95CV)

PVP: 34.249€ - Oferta: 18.500€
Audi A3 Sedan 1.6 TDI CD Attraction 81 kW (110 CV)

PVP: 30,298€ - Oferta: 18.800€ 
Audi A3 Sportback 1.6 TDI sport edition S-tronic  81kW (110CV)

PVP: 33.120€ - Oferta: 22.300€

Audi A4 2.0 TDI Advanced Edition 110 kW (150CV)
PVP: 34.127€ - Oferta: 18.930€ 

Audi Q3 2.0 TDI Sport Edition 110 kW (150 CV)
PVP: 36.890€ - Oferta:  25.230€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 44.831€ - Oferta: 30.300€  

38.200 Km

84 Km 16.700 Km  50.846 km

Van avançant els preparatius per la votació del primer d’octubre. Moltes poblacions de l’Anoia ja tenen les urnes i estan definits els “co-
ordinadors” que tindran cura que es faci amb totes les garanties. En moltes poblacions també se saben els llocs on s’anirà a votar i en cas 
de dificultats on seran els espais alternatius per fer-ho. Però els organitzadors no ho tenen fàcil. Dos ajuntaments han estat desfullant la 

margarida. Els seus alcaldes s’amaguen. Només un de la comarca s’ha  mostrat bel·ligerant per impedir que es faci la votació. Uns pocs 
miren a un altre costat -deixen que alguna entitat faci el pas endavant- i no posaran cap impediment a la utilització d’espais públics. La 

majoria hi treballa de valent. Queden encara molts punts foscos. Ningú es manifesta. Funcionaris, mossos,  policia i guàrdia civil ca-
llen. Només uns que diuen ser representants majoritaris de la benemèrita han dit que “no es veuen retirant urnes”. El govern de l’estat 
segueix dient que no es farà i el de la Generalitat que sí. Potser hi ha qui cregui que es juga a cuca i amagar, però no és un joc. Hi ha qui 

s’hi està jugant molt.   Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat


