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Un autobús de Monbus, avariat prop de l’entrada d’Igualada, aquest mes d’agost. Font: Twitter.

La Generalitat diu que “prendrà 
mesures” pel pèssim servei de Monbus
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Cinc autobusos avariats entre 
Igualada i Barcelona aquest agost

Les queixes contra l’empresa es 
multipliquen a les xarxes socials Igualada acull 

l’exposició dels 
presos polítics 
censurada a 
Madrid
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Nova zona 
lúdica i de 
barbacoes a 
Vilanova
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Dilluns comença la 
Festa Major d’Igualada
El proper dilluns comen-
çaran els primers actes de 
la Festa Major d’Igualada, 
que comptarà aquest any 
amb 150 propostes per a 
totes les edats durant vuit 
dies. Fins dijous, les activi-
tats dels joves de La Coll@
nada tindran ple protago-

nisme, juntament amb la 
inauguració d’exposicions, 
la Tabalada, les visites a 
l’antic hospital i el 4D He-
alth, els primers cercaviles, 
conferències i, ja el dijous, 
el Passacalle, en la vigília 
de Sant Bartomeu.
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L’EDITORIAL

Monbus, fins quan?
D e nou i per enèssima ocasió, Monbus 

torna a ocupar generosos espais als mit-
jans de comunicació, i no pas per bones 
notícies. Autobusos de gairebé 20 anys, 

avaries constants, gent d’empeus o asseguda a les es-
cales, vehicles que l’empresa gallega no vol a Galícia 
i trasllada a Catalunya amb un manteniment irre-
gular... i un sensefi de 
problemes que se’ns fan 
recorrents i un pèl esgo-
tadors, per no dir molt. 
Aquesta setmana, se su-
men ja cinc autobusos 
avariats en el que portem 
de mes d’agost, motivant 
canvis de vehicles en els 
indrets més insospitats i 
fins i tot perillosos. Fins 
quan haurem d’aguan-
tar-ho?
Dona la sensació que Monbus, un gegant del trans-
port a Espanya, està guanyant la partida fins i tot 
a la Generalitat de Catalunya. Ja es va veure com 
les instàncies judicials van donar la raó a l’empresa 
gallega en el cas de la concessió de la línia Man-
resa-Barcelona, on també s’acumulen les queixes per 
la pèssima qualitat del servei.

Ens preguntem en què ha quedat l’inici de gestions, 
que pensàvem definitives, per part de la Generalitat 
de Catalunya per acabar d’una vegada amb la conces-
sió a aquesta empresa gallega de la ruta entre Iguala-
da i Barcelona, tot i que no és la única on s’ha saltat 
en més d’una ocasió totes les normes acabant amb 
la paciència dels usuaris. Per exemple, ja fa temps 

que va escapçar el tra-
jecte entre Igualada 
i Capellades reduïnt 
el nombre de serveis 
en un 90%, malme-
tent així una ruta in-
tercomarcal i reduïnt 
les comunicacions de 
la comarca, quelcom 
que, precísament, 
no podem presumir 
d’anar sobrats. 
No sabem res 

d’aquestes gestions per part del Govern, però ens 
alegra saber que, la setmana vinent, es produïrà 
una nova reunió amb l’Ajuntament d’Igualada i 
des de la conselleria se’ns assegura que es “pren-
dran mesures”. Esperem que siguin definitives. Els 
anoiencs no ens mereixem que Monbus ens conti-
nuï prenent el pèl. Prou. 

Ens preguntem en què ha 
quedat l’inici de gestions, que 

pensàvem definitives, per part de 
la Generalitat  per acabar d’una 

vegada amb la concessió.
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Pedro Sánchez,  president del Go-
vern, va sortir en defensa del Rei per 
la seva presència als actes de l’aniver-
sari de l’atemptat gihadista de Barce-
lona i Cambrils, dient que “és un cap 
de l’Estat que entén l’Espanya plural 
i diversa i que sempre ha estès ponts 
amb Catalunya.”

Jüri Ratas, primer ministre d’Estò-
nia, ha expressat el seu malestar pel 
fet que un caça de l’exèrcit espanyol 
disparés un míssil de manera acci-
dental, “La missió de seguretat de 
l’OTAN és molt important i una part 
necessària de la seguretat nacional. 
Malgrat això, hem de tenir sempre 
al cap la seguretat dels nostres civils. 
L’incident alarmant d’avui no ha tin-
gut conseqüències, però és extrema-
dament lamentable”. Juri Luik, mi-

nistre de Defensa, per calmar a la 
població, ha anunciat que “Mentre 
duri la investigació, els vols espa-
nyols han estat sospesos. Els substi-
tuiran avions portuguesos.” 

Santi Rodríguez, secretari general 
del PPC, ha defensat que “Ningú 
té un dret superior a l’altre. Si uns 
tenen dret a posar llaços grocs, 
uns altres tenen dret a treure’ls. Jo 
preferiria que els que intenten usar 
l’espai públic per partidisme, no ho 
fessin, perquè l’espai públic és de 
tots.”

Carles Pellicer, alcalde de Reus, va 
denunciar el grup comandat per 
dos regidors de C’s i simpatitzants 
d’aquest partir que va despenjar la 
pancarta de ‘Llibertat Presos Polí-
tics’ que hi havia a l’edifici del con-
sistori. “Ningú pot atacar la seu de 
la sobirania popular, si hi ha una 
pancarta a l’Ajuntament és perquè 
la majoria de representants de la so-
birania popular així ho ha decidit.”

Carmen Rodríguez-Medel Nie-
to, la jutge que investiga el cas els 
màsters de la Universitat Rey Juan 

Carlos, considera que “el curs va ser 
un regal a Pablo Casado per la seva 
posició rellevant en l’àmbit polític”. 
Per això va elevar el cas al Tribunal 
Suprem que l’òrgan competent per 
investigar el President del PP perquè 
és aforat, que no decidirà sobre el cas 
fins setembre quan torni de vacances. 

Miguel Ángel Ibáñez, regidor de 
Ciutadans a Gavà i diputat provin-
cial, va presentar una ‘queixa oficial’ 
perquè al Departament dels Pirineus 
Orientals hi ha llaços grocs i una 
pancarta en solidaritat amb els pre-
sos polítics. “Increïble que l’edifici 
públic del Departament dels Pirineus 
Orientals de Perpinyà tinguin llaços 
grocs i una pancarta dels presos”. 

Brice Lafontaine, regidor a l’Ajun-
tament de Perpinyà i ex-president 
d’Unitat Catalana, li va respondre 
“Però quin poder creu tenir vostè 
per a venir a casa meva, que és una 
nació i un estat estranger, queixar-se 
públicament de les nostres decisions 
polítiques? Que comenci per millo-
rar la situació democràtica d’Espa-
nya i un dia potser podrà queixar-se 
a l’estranger.”

Borbònics 
o hitlerians?

A mb el pas dels anys, en fer-nos 
mes vells, cadascú de nosaltres 
anem perdent amics pel camí. El 

amics els tenim sempre presents en el re-
cord, però hi ha ocasions en que els enyo-
rem encara més.
Aquesta setmana he enyorat molt a l’An-
toni Raja i Enrich, el dibuixant i home 
d’esquerres que sabia analitzar amb cura 
i fermesa, qualsevol esdeveniment polític, 
tant a Catalunya com a nivell internaci-
onal. 
En Toni tenia una altra característica pot-
ser menys coneguda: un enorme interès 
pels uniformes, l’armament i les insígnies 
dels exèrcits que varen participar a la Se-
gona Guerra Mundial. Això era degut a 
la seva professió de dibuixant de còmics. 
Era un home tan perfeccionista en el seu 
treball que abans de dibuixar qualsevol 
escena en una historieta bèl·lica, es docu-
mentava molt a fons per tal de ser absolu-
tament fidel en les seves imatges.
Així ho va fer amb la crònica de la Bata-
lla del Bruc on reprodueix molt fidelment 
uniformes, armes i vestits tan de l’exercit 
napoleònic com dels sometents catalans 
que els derrotaren a Can Massana i ho 
feia també amb tots els episodis de Ha-
zañas Bélicas que va dibuixar.
Aquesta darrera setmana l’he trobat a fal-
tar especialment per un lamentable –però 
il·lustratiu- episodi militar protagonitzat 
per un avió de la força aèria espanyola que 
va disparar per error un míssil a Estònia. 
No se qui era el maldestre pilot capaç de 
disparar un míssil a pocs quilometres de 
la frontera amb Rússia, però per la docu-
mentació que he buscat, l’aparell en qües-
tió –com tots els de l’Ala 11 de la Fuerza 
Aerea Española-  porten pintat al fuselat-
ge un lema que portaven els de l’Ala Azul 
que va lluitar al costat dels soldats d’Adolf 
Hitler a Rússia. Els avions de la División 
Azul per a entendren’s. El lema són tres 
ocells –dibuixats en estil hitlerià- amb la 
llegenda: vista, suerte y al toro.
En Toni Raja m’ho hauria explicat molt 
bé i sense necessitat de submergir-me ni 
a Google ni a llibres antics i també m’hau-
ria dit sense embuts que a Espanya “quan 
s’ajunta la caserna i la sacristia amb el go-
vern, els ciutadans estem fotuts”.
Estem acostumats a veure legionaris amb 
esvàstiques tatuades als braços i ultres 
embolicats amb l’estanquera manifes-
tant-se pels carrers, però que els avions 
militars d’Espanya escampin per Europa 
els lemes hitlerians, diu molt poc en favor 
d’un Estat que es diu europeu, modern i 
democràtic.
Quan tens un Borbó al capdamunt de 
l’Estat, no pots esperar altra cosa que 
corrupció, feixisme, injustícia i violència 
contra el poble. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JAUME SINGLA



L legir la premsa espanyola, tant la 
que se’ns ofereix en format paper 
com la digital, comporta agafar 
una emprenyada per la manipula-

ció que, tot sovint, aquests mitjans fan de 
determinats fets que passen a Catalunya, 
i per la clara desinformació que transme-
ten als seus lectors. No penso només en la 
premsa que ve de Madrid sinó també en la 
que s’elabora a Catalunya, i els dos diaris de 
més tirada que es fan a Barcelona en serien 
uns bons exemples. Alguna vegada m’han 
recomanat que per evitar l’enrabiada po-
dria prescindir de la lectura de determinats 
diaris, però sempre ho he descartat. Prefe-
reixo conèixer la seva posició de primera 
mà i treure les meves pròpies conclusions 
que fer-ho mitjançant les interpretacions 
que en puguin fer altres persones. 

Va ser la líder de l’oposició del Parlament 
qui va fer una afirmació que mediàtica-
ment va fer fortuna, allò de “porqué ya sa-
bemos lo que pasa en Catalunya”, com vo-
lent donar a entendre que aquí es viuen uns 
esdeveniments que de fet només existeixen 
en l’imaginari de la diputada Arrimadas. 
Però, a còpia de repetir-ho, sempre hi ha 
lectors amb poques ganes de contrastar 
les informacions que acaben creient que 
els unionistes pateixen una greu situació 
d’assetjament provinent del món indepen-
dentista, la qual cosa no deixa de ser una 
pura invenció. És el fals relat. L’assetjament 
existeix, sí, però va exactament en sentit 
contrari. El millor exemple són les agres-
sions totalment injustificades de les forces 
de seguretat espanyoles contra les persones 

pacífiques que l’1 d’octubre només prete-
nien introduir una papereta en una urna. 
I és que, en una democràcia com cal, ni 
convocar un referèndum ni participar-hi 
pot ser mai un delicte. Per això cada dia 
som més els que diem que Espanya potser 
és una democràcia formal, però als efectes 
pràctics cada dia està més lluny de com-
portar-se com a tal.

Desinformar des de la premsa és una ma-
nera molt irresponsable de mentir a la so-
cietat, i explicar les coses no d’acord amb 

la realitat dels fets contrastats sinó segons 
els desitjos interessats de qui les explica és 
del tot reprovable. Entenc perfectament 
que tothom té dret a posicionar-se sobre el 
futur de Catalunya, però per defensar les 
posicions no s’hi val a basar-se en false-
dats, com va passar també amb els polítics 
contraris a la independència d’Escòcia. En 
aquell referèndum va guanyar el no gràcies 
al fals relat que van fer els polítics unionis-
tes liderats per David Cameron, com s’ha 
demostrat després. A Catalunya hauríem 
d’evitar-ho.
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#L’enquesta de la setmana

Creus que és necessari editar i repartir 
tres programes diferents 
de la Festa Major d’Igualada?

 Sí 47%  No 52%

Cada setmana tenim una enquesta a: 

participa-hi! 

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

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador



ALBERT BORRÀS (OBSERVATORI PUJALT)

L’Observatori de Pujalt, del que n’és responsable l’Albert Borràs, ha 
tornat a ser aquests dies un referent per a tots els mitjans en l’habi-
tual seguiment dels estels cada mes d’agost, conegut com les “Llà-
grimes de Sant Llorenç”. 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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S ón les curtes vacances d’en 
Pol en ple mes d’agost. Les 
responsabilitats derivades de 
la feina no li permeten estar 

més d’una setmana fora de l’àmbit de 
la feina. Necessitava, però, fer una es-
capada encara que fos minse. Orga-
nitzada a darrera hora i sense fer cap 
reserva prèvia va agafar un bitllet de 
l’AVE Barcelona-Sevilla i tot 
seguit un de tren fins a Cadis. 
Al arribar va buscar un lloc 
per allotjar-se; no va dubtar 
en triar l’hotel més luxós de 
la capital gaditana, un quatre 
estrelles situat a la part més 
moderna de la ciutat, en plena 
línea de platja, banyada per 
les aigües de l’oceà atlàntic.
L’hotel escollit es trobava un 
xic allunyat del centre de la 
ciutat; per aquest motiu el 
Pol es veia obligat a agafar 
el transport públic ja que va 
optar per no llogar cap vehi-
cle. Tenia una parada de bus 
situada just davant de l’hotel. 
El complex residencial era 
enorme, amb balcons a tres 
cares; cara oest mirant al oceà 
on donaven les suites, cara est 
projectada a una gran plaça 
on hi havia la parada del bus 
que connectava l’àrea més hotelera 
amb el casc antic  i cara sud fent de 
xamfrà.
El primer dia d’estada va voler anar a 
dinar al centre de la ciutat; doncs bé, 
ja tenim al Pol sortint de l’hotel direc-
ció a la parada del bus; eren quasi dos 
quarts de quatre de la tarda. Mentre 
esperava a l’ombra de la parada es va 
fixar amb un restaurant que hi havia 
a pocs metres; li va semblar que allà li 
donarien bon menjar i a més, va pen-
sar, que entre que arribava i buscava 

un lloc adient es farien les tantes; vaja 
que a les quatre les cuines tanquen 
plats i era complicat trobar un restau-
rant amb cuina ininterrompuda en 
una ciutat, per petita que sigui, des-
coneguda. Així doncs sense vacil·lar 
entra al esmentat restaurant, en plena 
avinguda Andalusia.
El Pol te molta cura a l’hora de triar 

un lloc per a menjar, li agrada la bona 
restauració i es fixa en tots els detalls, 
la primera impressió és fonamental 
per ell; el nom de l’establiment, la fa-
çana, els vidres si estan nets o bruts, 
la decoració tant global com mini-
malista, l’ordre, la neteja, el confort, 
l’ambient, el nivell de soroll. Sempre 
que pot, tria llocs on la taula estigui 
ben parada i amb tovalló de cotó. 
Aquest restaurant en qüestió era un 
bon lloc per en Pol. Per l’hora i tenint 
en compta que era un dilluns el local 

no estava gaire ple. Va decidir seure 
en una taula just davant de la barra on 
precisament hi havia una parella, una 
dona i un home de mitjana edat asse-
guts en respectius tamborets un mi-
rant l’altre, en posició semi perpendi-
cular al mostrador; ella orientada cap 
al carrer i ell cap al interior del local. 
Quan en Pol va entrar cap dels dos 

van fer ni el més mínim gest d’aten-
ció vers una persona que arribava del 
carrer, una micona tard,  disposada a 
menjar davant on ells estaven prenent 
una copa. Ni tant sols els seus ulls van 
experimentar un sol moviment, les 
seves mirades estaven fixes d’un cap 
l’altre quasi sense pestanyejar. Aques-
ta actitud de la parella no va passar 
inadvertida per ell; tal fou així que 
mentre anava menjant, la seva mirada 
estava més centrada en la parella que 
en què menjava. Semblava com si el 

JOSEP ORIOL JORBA

Un dinar de cine

Pol es trobés en una sala de cinema i 
entrés dins de la pantalla.
Mirades, gestos, contacte físic a tra-
vés de les cames entrecreuades i dels 
braços atansats envers de l’altre. Da-
vant aquesta escena la ment d’en Pol 
no parava de fer conjetures: es trac-
ta d’una parella d’enamorats o potser 
d’amants? El Pol anava menjant però 

sense deixar d’analitzar lo que 
passava davant seu. De sobte 
l’escena va canviar, la calidesa 
i les bones formes es trans-
formaren en actituds fredes i 
distants; què ha passat? es va 
preguntar el Pol. Uns comen-
taris entorn al mòbil de la 
dona provocaren la separació 
física i emocional de la pare-
lla tant enamorada, almenys 
això semblava. Potser una 
foto, potser un sms, potser 
un watsup o un sospitós nu-
mero de mòbil a la pantalla 
podia haver estat el detonant 
d’aquella crisi insospitada. 
Alguna cosa va passar. La 
qüestió és que la parella que 
el Pol va veure al entrar i que 
va observar una bona estona 
ja no era la mateixa. On son 
les intenses mirades; què se’n 
han fet d’aquells rostres que 

emanaven joia i que els seus cossos 
tant propers un de l’altre desprenien 
plaer. Un missatge del tipus que fos 
aparegut al mòbil d’ella ho va demo-
lit tot; la dolçor es va transformar en 
amargura, les mirades tendres en in-
quisidores; lo bell i sublim es convertí 
en detestable i vil.
Aquell dinar no el va deixar indife-
rent.  Lo que tenia que ser una vivèn-
cia gastronòmica es va convertir en 
una experiència visual i contemplati-
va que va deixar al Pol ben capficat. 
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Els Moixiganguers, durant la seva actuació de la Festa Major de l’any passat. / FOTOS: JOAN SOLER-AI

Els Protons deixaran sentir els seus tabals molt aviat. Dilluns mateix.

Dilluns comença la Festa Major d’Igualada, 
amb prop de 150 activitats per a totes les edats

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada inaugura dilluns vin 
ent la seva Festa Major, amb 
un variat programa d’activi-
tats, i unes 150 propostes per 
a tots els públics. El conjunt 
d’actes, coordinats des del 
departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament en 
col·laboració amb nombroses 
entitats locals, inclouen con-
certs, alternatives per a tota la 
família, cercaviles i activitats 
tradicionals, esports, repre-
sentacions teatrals, exposici-
ons, cinema a la fresca, visi-
tes guiades, conferències i un 
llarg etcètera.
Segons ha volgut destacar el 
regidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, Pere Camps, 
“Igualada ha de sentir-se molt 
orgullosa i ser conscient de 
la potència cultural i festiva 
que té i que, coincidint amb 
la Festa Major, arriba a la seva 
màxima expressió gràcies a 
l’esforç conjunt d’entitats, ciu-
tadania i consistori”. El regi-
dor ha volgut agrair també la 
implicació dels patrocinadors 
i col·laboradors de la festa, 
que són Petromiralles, Aigua 
de Rigat, M. Piqué Corredoria 
Tècnica d’Assegurances i Grà-
fiques Lluc.

El programa/es ja és 
a totes les llars
El programa de mà tindrà 
una tirada de més de vint mil 
exemplars i es repartirà a totes 
les llars. També es podrà reco-
llir a l’edifici central de l’Ajun-
tament, a la Biblioteca Central 
i al Punt d’Informació Cul-
tural i Turística, o bé consul-

tar-lo en format digital al web 
www.igualada.cat. Es dona el 
cas, però, que aquest any hi ha 
tres programes: a més de l’ofici-
al editat per l’Ajuntament, tam-
bé n’hi ha un altre dels actes de 
La Coll@nada, i un altre de la 
Festhi, amb articles propis i el 
detall de les activitats que orga-
nitza. Una situació que recorda 
els primers anys de la “Festa 
Major Alternativa”, que ser 
també orígen de part del mo-
del de l’actual Festa Major.

Pregó i actes institucionals
Aquest any, Creu Roja Anoia 
serà la portadora del Penó de 
la Ciutat durant la Processó 
del Sant, el 24 d’agost, coinci-
dint amb el 75è aniversari de 
l’entitat. El tradicional pregó 
durà per títol Pregroc i es po-
drà veure, com també és habi-
tual, dijous al vespre a la Plaça 
de l’Ajuntament.
La conferència institucional, 
que tindrà lloc la tarda de di-
mecres al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament, la protagonit-
zaran Feliu Formosa i Joan 
Sellent i portarà per títol Els 
camins de la paraula. A més, 
l’Estampa del Sant, en aquesta 
ocasió, ha estat elaborada pel 
fotògraf autodidacte Carles 
Aguilera i mostra la imatge 
barroca de plata de Sant Bar-
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Els actes de La Coll@
nada centraran, com 
cada any, el gruix de 

propostes dels primers 
quatre dies de la FM 

d’Igualada

tomeu Apòstol que forma part 
de la col·lecció d’art sacre Ful-
gentia, que es pot visitar a la 
Basílica de Santa Maria.

Tradició, cercaviles i castells
Destacarà molt especialment 
l’estrena dels Petits Gegants de 
la Ciutat, dues rèpliques dels 
Gegants de la Ciutat, que en-
guany celebren 75 anys, i que 
podran ser portades per la ca-
nalla en les cercaviles i altres 
esdeveniments.
El capítol de les estrenes el 
completen les noves saques 
del Ball de Sant Miquel i els 
Diables i també la nova casa-
ca del Llucifer d’aquesta colla, 
el nou vestuari de la Salero i 
la Salereta i, finalment, el Ball 
de Gitanes d’Igualada, de nova 
creació i inspirat en els balls 
de gitanes que són ben carac-
terístics de les àrees del Pene-
dès i del Camp de Tarragona.
El diumenge, dia 26 d’agost, 
tindrà lloc l’Exhibició Caste-
llera de Festa Major, amb la 
participació dels Moixigan-
guers d’Igualada, els Xiquets 
de Reus i la Colla Jove Xiquets 
de Valls.

Una àmplia 
proposta musical
Com ha avançat Pere Camps, 
la música serà novament un 
dels plats forts de la festa, ja 
que hi haurà una quarantena 
d’actuacions i concerts. El més 
destacat serà el dels Txarango, 
que actuaran al Parc Central 
la nit del divendres juntament 
amb els Terratombats, en una 
cita que preveu congregar un 

públic molt nombrós.
L’oferta en aquest àmbit, però, 
vol arribar a tots els públics i 
també es podrà gaudir, entre 
altres, de Marina Rossell re-
cordant Moustaki, de la fes-
ta jove del Va Parir Tour de 
Ràdio Flaixbac, de l’Igualada 
Rock City, del RRRREC Festi-
val –amb Mazoni, Montefusco 
i Núria Graham, entre altres–, 
del flamenc de Sánchez-Moli-
na, de les havaneres de les An-
xovetes, de la Cobla Principal 
de la Bisbal, del grup tribut a 
Maná anomenat La Loca His-
teria i, evidentment, de tota la 
música en viu de l’Espai Bar-
raques i també de la Revetlla 
Popular de les Places de diu-
menge a la nit.
L’espectacle piromusical, des-
prés de la bona acollida que 
va tenir l’any passat, repeteix 
escenari i tindrà lloc al Parc 
Central de l’Avinguda Cata-
lunya per a posar, dilluns dia 
27 a la nit, el punt i final a la 
celebració.

Esport, lleure i atraccions
La Festa Major 2018 aplegarà 
fins a setze competicions es-
portives, destacant el futbol, 
els escacs, el tennis taula, la 
petanca, les bitlles catalanes, el 
golf, l’orientació o la petanca.
L’associació juvenil Coll@
nada convidarà a participar en 
les seves clàssiques propostes 
esbojarrades, com l’Opera-
ció Cigró, la Baixada d’An-
dròmines, els Jocs Bèsties, la 
Cursa de la Síndria, l’Igualadí 
de Ferro o el Fes-ta el Dinar. 
L’entitat juvenil, precisament, 



El cartell d’enguany 
torna a ser fruit d’un 
workshop de l’Escola 

Municipal d’Art i Dis-
seny Gaspar Camps i 

l’autor ha estat 
Adrián Haro

Diumenge arriba 
l’aigua de Sant Magí 
de la Brufaganya, amb 
els Amics dels Cavalls 
de l’Anoia

  IGUALADA  | 7Divendres, 17 d’agost de 2018

El proper diumenge dia 19,  
festa de Sant Magí, tal i com 
ja és habitual, l’entitat iguala-
dina Amics dels Cavalls de 
l’Anoia  portarà l’aigua del 
manantial de Sant Magí de la 
Brufaganya fins a Igualada, 
una tradició que es ve fent 
des de l’any 1996.  Amb la 
col.aboració desinteressada 
de Pastisseria Pla es lliurarà 
l’aigua a tothom que ho de-
sitgi, juntament amb els tra-
dicionals Maginets que do-
nen el puntet dolç a la festa. 
L’aigua arribarà a les 6 de la 
tarda al carrer de Sant Magí, 
cantonada amb la Rambla.

concentrarà en aquesta ocasió 
bona part de les seves activi-
tats, ja des del primer dia, a la 
Plaça Pius XII. 
Les Barraques, mentrestant, 
tornaran a situar-se al Rec, da-
vant del Museu de la Pell, i a 
l’Avinguda Catalunya, a tocar 
del carrer França, s’hi instal-
larà novament la fira d’atrac-
cions, que romandrà oberta 
entre el divendres i el dilluns.

Programació 
teatral i cultural
Bruno Oro portarà Immortal 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
que també acollirà dues re-
presentacions de L’habitació 
de Verònica, de la Cia. Teatre 
per Tu. De la seva banda, el 
Teatre de l’Aurora, farà una 
proposta de microteatre amb 
Xiques, donant protagonisme 
a artistes locals i comarcals. 
Cal destacar també els espec-
tacles familiars: Los Excéntri-
cos, el Teatre Arrossegat de 
Catalunya, el Pati de Jocs i els 
Jocs d’Aigua, coordinats per la 
Xarxa d’Igualada i també l’es-
pectacle Nàufrags, que es durà 
a terme a la Plaça Pius XII el 
diumenge.

Set exposicions
A banda, hi haurà un total de 
set exposicions en diferents 
espais, destacant per exem-
ple la d’homenatge a Josep 
Ramon i Gumà, les de Josep 
Guinovart i Antoni Jorba, la 
que repassarà els deu anys 
dels trabucaires o la mostra 
fotogràfica Quan l’esport era 
un divertiment. L’apartat de 
les visites guiades, que tan 
bona acollida ha tingut en 
les darreres edicions, convi-
darà enguany a passejar per 
l’interior de l’antic hospital 
d’Igualada i també per l’antic 
convent de les germanes Jose-
fines.
El Parc Central serà, a més, 
escenari d’una vetllada de 
cinema familiar sota els es-
tels: el dimarts a la nit s’hi 
podrà veure el film Gru 3, el 
meu dolent preferit. I, encara 
pel que fa a les opcions per 
a gaudir en família amb els 
més petits, hi haurà sessions 
de contes a la Biblioteca Cen-
tral o tallers de manualitats al 
Museu de la Pell.

El cartell, obra dels alumnes 
de la Gaspar Camps
La responsabilitat d’elaborar 
el cartell de la festa ha recai-
gut, per segon any consecutiu, 
en l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny Gaspar Camps. El 
passat mes de juny, a l’Ado-
beria Bella, es va dur a terme 
un workshop que va comptar 
amb la participació del disse-
nyador barceloní Enric Jardí i 
en què van prendre part una 
vintena d’alumnes.
D’aquesta jornada de treball 
va sorgir el disseny del car-
tell d’enguany, obra del jove 
Adrián Haro, que dona el 
protagonisme a la imatgeria 
festiva local i a les persones 
que li donen vida. Un disseny 
que representa, alhora, la tra-
dició i la festa i que vol recor-
dar el fonamental paper que 
juguen les persones i entitats 
alhora de fer possible la Festa 
Major.

Accessibilitat, civisme i res-
ponsabilitat
L’Ajuntament apostarà no-
vament per oferir una Festa 
Major accessible per a totes 
aquelles persones que tin-
guin dificultats de mobilitat i, 
amb aquest objectiu, hi haurà 
espais reservats en vuit acti-
vitats destacades, de manera 
que aquestes en puguin gau-
dir en primera fila.
Finalment, des de les regido-
ries de Promoció Cultural i 
d’Entorn Comunitari es vol 
recordar la importància d’un 
consum responsable d’alco-
hol i els riscos del consum de 
drogues, així com incidir en 
la importància de la seguretat 
i la prevenció de les agressi-
ons sexistes als espais d’oci. 
També es recorda la impor-
tància de mantenir la ciutat 
neta, de no malmetre el mo-
biliari urbà, de respectar el 
descans dels veïns durant la 
nit i de mantenir la màxima 
precaució en els correfocs i 
cercaviles.

Les Barraques tornaran a ser un referent de la festa, a la zona del Rec/Museu de la Pell.

Troba la cistella 
amagada a la 

revista de La Veu 
 del proper dia 

24 d’AGOST.

al primer 
que ens porti 

personalment la 
pàgina on es 

troba...

REGALEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES
DE LA COMARCA

C/ Retir, 40 Igualada
De dilluns a dijous 9 a 13h i 16h a 19h
Divendres de 9 a 13h
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Tria de l’Hereu i la Pubilla de la FM 2017, a la plaça Pius XII. / JOAN SOLER-AI

Programa de la Festa Major d’Igualada de dilluns a dijous
DILLUNS, 
20 D’AGOST

Durant el matí, PENJADA DE 
DOMASSOS DEL SEGUICI 
POPULAR a diversos carrers i 
places del centre.

6 h ENGALANAMENT FES-
TIU DELS CARRERS amb tot 
tipus de garlandes per crear un 
ambient de festa major, amb vo-
luntariat de la ciutat.
Ho coordina: la FESTHI. A la 
rambla de Sant Isidre, rambla 
General Vives, carrer Argent, pl. 
Pius XII i pl. del Bruc.

10 h VIII TROFEU CIUTAT 
D’IGUALADA D’ORIENTA-
CIÓ. JORNADA D’INICIA-
CIÓ. Dos circuits molt senzills 
per poder-se iniciar individual-
ment o amb família en les Cur-
ses d’Orientació pel centre de la 
ciutat. Gratuït. Ho organitza: Es-
cola Esportiva CERRR Igualada. 
A la pl. Pius XII 

17.30 h PETIT TABALER. 
Taller de percussió infantil a càr-
rec de Protons. Ho organitza: La 
Coll@nada i Protons. A la pl. de 
Cal Font

18 h INAUGURACIÓ DE L’EX-
POSICIÓ ‘AQUALATA AN-
TIQUA’ DE LAIA PÉREZ. Re-
cull de fotografies del casc antic 
d’Igualada que produeix una 
harmonia entre allò antic i allò 
modern, que confereix a la ciutat 
una bellesa enigmàtica. Al Casal 
Popular d’Igualada, el Foment.

18.30 h TABALADA. A càrrec 
de les diferents colles de percus-
sió de la ciutat. No deixis el tabal 
a casa! Ho organitza: Assoc. Ju-
venil La Coll@nada.
Recorregut: pl. de Cal Font, car-
rer de Sant Magí, rambla de Sant 
Isidre, carrer Custiol i pl. de Pius 
XII.

19 h PRESENTACIÓ DEL LLI-
BRE: JOINA I LES FONTS 
D’IGUALADA, de Darius Solé i 
Íria Gianzo, il·lustradora. En set 
fonts de la ciutat, una intrèpida 
detectiu ressegueix la tradició 
industrial, popular i festiva cer-
cant la resposta a fets extraor-
dinaris. Un llibre per a mares i 
pares que volen explicar “llegen-
des” als seus fills. La presentació 
comptarà amb la narració de la 
contista Mònica Torra. A la Bi-
blioteca Central.

19 h INAUGURACIÓ DE L’EX-
POSICIÓ ‘EL GRAN DESFILE 
DEL FUEGO’. Va ser una cer-
cavila de dracs i balls de diables 

rambla de Sant Isidre, carrer 
Custiol, pl. Pius XII, carrer de 
Santa Maria i pl. de l’Ajunta-
ment.

19.30 h Inauguració de l’exposi-
ció: JOSEP RAMÓN I GUMÀ, 
UN HOME PER IGUALADA. 
Homenatge a l’igualadí Josep 
Ramón i Gumà, arrelat des dels 
inicis al barri de Xauxa (carrer 
de Sant Ignasi), de què va esde-
venir cònsol de les seves festes 
i regidor dels primers ajunta-
ments democràtics. Impulsà i 
assentà moltes de les nostres ce-
lebracions. Fins al 9 de setembre. 
Ho organitza: Comissió d’home-
natge amb el suport de l’Ajunta-
ment. A la Sala Municipal d’Ex-
posicions.

20 h TAST DE LA PÓLVORA, 
amb les colles Diables d’Igua-
lada, Mal Llamp, Petits Diables 
i Pixapólvora. A la plaça de 
l’Ajuntament.

21.15 h CINEMA SOTA ELS 
ESTELS AL PARC CENTRAL. 
GRU 3, EL MEU DOLENT 
PREFERIT (Animació) 90 min. 
(versió en català). Podeu seure a 
la gespa, portar cadires, fer píc-
nic i gaudir de la pel·lícula amb 
tota la família. Al Parc Central.

21.30 h TRIA DE L’HEREU I 
LA PUBILLA. Tradicional tria 
de la pubilla i l’hereu de la Coll@
nada. Un gran espectacle/con-
curs per als més atrevits. Ho or-
ganitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada. A la pl. de Pius XII

22 h FESTIVAL RRREC Con-
cert de MAZONI i ENRIC 
MONTEFUSCO. Activitat or-
ganitzada conjuntament amb 
l’Associació La MaCa i El Gest. 
Al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Després de consolidar-se com 
un dels grans noms de l’escena 
pop a Catalunya, Mazoni (Jaume 
Pla) sorprèn amb un nou disc, 
‘Carn, os i tot inclòs’ (Bankro-

que es va celebrar l’any 1957 a 
Granollers, durant el marc de 
les Fires de l’Ascensió. L’exposi-
ció ha estat produïda per l’As-
sociació granollerina l’Olla dels 
Pobres. Visita comentada a càr-
rec de Paco Cruz, membre de 
l’Olla dels Pobres i de l’historia-
dor igualadí Daniel Vilarrúbias. 
Al Casal Popular d’Igualada, el 
Foment.  Ho organitza: Casal 
Popular d’Igualada, el Foment i 
FESTHI.

19.30 h TAST DE LA POMA-
DA. Vine a tastar la pomada de 
Festa Major! Ho organitza: As-
soc. Juvenil La Coll@nada. A la 
plaça Pius XII.

20 h PREGÓ d’inici de la Festa 
Major de la Coll@nada. “Igua-
ladiníssim el pregó pregó” a 
càrrec de la pubilla i l’hereu del 
2017 i les colles de la Festa. Un 
gran espectacle sorpresa per do-
nar un inici de paròdia a les fes-
tes. A la plaça Pius XII.

20 h VINE I PARTICIPA EN 
LA DECORACIÓ DEL CAR-
RER SANT SIMPLICI. El car-
rer Sant Simplici d’Igualada al 
cor de la ciutat es vol vestir de 
festa. Els comerciants us convi-
den a col·laborar-hi.  Ho orga-
nitza: Assoc. de comerciant del 
carrer de Sant Simplici

21h ACTE SIMBÒLIC PRE-
SOS POLÍTICS. Comencem la 
Festa Major sense oblidar que no 
hi som totes. Ho organitza: As-
soc. Juvenil La Coll@nada. Re-
corregut: pl. Pius XII, carrer de 
l’Argent, rambla de Sant Isidre, 
carrer Custiol, pl. de Pius XII.

22h SOPAR D’INICI DE FES-
TES. Inaugurem el Territori Fes-
tiu i la Festa Major amb un sopar 
de colles i amigues de la festa. 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. A la pl. de Pius XII
 

DIMARTS, 
21 D’AGOST

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
Visita guiada a l’antic hospital 
d’Igualada, un edifici emblemà-
tic que ha marcat els moments 
més importants de la vida de 
molts igualadins. Un edifici que 
desapareixerà del paisatge urbà 
a finals d’aquest any. Visites a 
càrrec de David Martínez, guia 
del Departament de Promoció 
Cultural, amb qui es farà recor-
regut per l’interior de l’hospital. 
Explicarem els orígens de l’hos-
pital medieval de Sant Barto-
meu fins a l’actualitat. La segona 
part de la visita està dedicada a 
les instal·lacions del 4D Health: 
Un centre pioner en la simulació 
hospitalària. Durada aproxima-
da: 2 hores. Gratuït: vegeu reser-
va d’entrades. Aforament limitat. 
Passeig Verdaguer, cantonada 
amb Cardenal Vives.

11.30 h COLL@NADETA. Acti-
vitats de tota mena per a la cana-
lla. Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada. A la plaça de Pius 
XII.

12 h PRESENTACIÓ DEL 
NOU VESTUARI DE LA SA-
LERO I LA SALERETA, EL 
TABALER. L’ESTAMPA DEL 
SANT, I LLIURAMENT DEL 
PENÓ DE LA CIUTAT. L’es-
tampa és a càrrec del fotògraf 
igualadí Carles Aguilera Berzo-
sa. L’entitat portadora del penó 
serà enguany l’entitat Creu Roja, 
amb motiu del seu 75è aniversa-
ri. El Tabaler serà Claire Jiménez 
Newman. Al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament.

17 h JOCS BÈSTIES. Proves es-
bojarrades per a totes les edats 
amb activitats com la cursa de 
nadons, apilament de caixes, 
curses de sacs i moltes més. Ho 
organitza: Assoc. Juvenil La 

Coll@nada. Al carrer del Rec

17.30 h CURSA DE LA SÍN-
DRIA. Puja la muntanya del Pi 
amb una síndria als braços
Ho organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. Al carrer del Rec

18h IGUALADÍ DE FERRO. 
Aigua, fang i males herbes són 
alguns dels obstacles que hauràs 
de superar per demostrar que ets 
un bon igualadí. Edat mínima 14 
anys. Ho organitza: Assoc. Juve-
nil La Coll@nada. Al carrer del 
Rec.

18:30 h Inauguració de l’expo-
sició: QUAN L’ESPORT ERA 
UN DIVERTIMENT. Mostra 
fotogràfica i documental dels es-
ports que es practicaven a la ciu-
tat d’Igualada durant la prime-
ra meitat del s. XX. Romandrà 
oberta fins al dia 20 de setembre. 
Ho organitzen: Arxiu Comarcal 
de l’Anoia i Biblioteca Central. A 
la sala d’exposicions de la Biblio-
teca Central.

18:30 h TAST D’IMATGERIA 
i assaig del ball dels 7 salts que 
es ballarà el dimecres a la pl. de 
l’Ajuntament en motiu de l’entre-
ga del ram a la geganta. També, 
qui vulgui, podrà fer un tast de 
gegants, capgrossos i també de 
dracs.
Ho organitza: Associació Cultu-
ral Dessota i Diables d’Igualada. 
Al pati de la Casa de la Festa del 
Museu de la Pell

18.30 h TEATRE DE L’AURO-
RA. MICROTEATRE: “Xiques” 
amb diversos artistes locals i co-
marcals. 

19h TABALADA MENUDA 
Tots els nens i nenes hi poden 
participar amb un tabal (en 
companyia d’una persona adul-
ta). Coordinat pels GRALLERS 
D’IGUALADA. Recorregut: car-
rer Dr. Joan Mercader, pl. de la 
Creu, carrer de Garcia Fossas, 
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ables d’Igualada; els el Voraxcis 
del grup Mal Llamp; els gegants 
de la colla del Bisbalet; el Tonet, 
la Conxita i els gegantons; els 
Capgrossos, acompanyats dels 
grallers Gallarda d’Igualada; els 
nanos, acompanyats dels Gra-
llers d’Igualada i els Gegants de 
la Ciutat, acompanyats dels gra-
llers de Dessota.
Recorregut: carrer Dr. Joan Mer-
cader, baixada de Sant Nicolau, 
carrer Pare Tous Soler, carrer de 
Sant Simplici, pl. de la Creu, car-
rer de Garcia Fossas, rambla de 
Sant Isidre, carrer de Custiol, pl. 
Pius XII, carrer de Santa Maria i 
pl. de l’Ajuntament.

20 h Concert de LA JOVE OR-
QUESTRA SIMFÒNICA DE 
L’ANOIA. Concert per a Violí 
i Orquestra Op.61 de L.v. Beet-
hoven Pompa i Circumstancies 
Op.39 num.1 de Edward Elgar 
Danzón num.2 de Arturo Mar-
quez. Violí Solista: Maria Florea 
Sitjà. Director: Josep Miquel 
Mindán. Al Teatre Municipal 
l’Ateneu (vegeu venda d’entra-
des).

20.30 h ARRIBADA DE LA 
CERCAVILA D’IMATGERIA. 
Balls de lluïment. Presentació 
dels Petits Gegants de la Ciutat, 
obra d’Aitor Calleja i lliurament 
del ram a la geganta, per part de 
l’alcalde Marc Castells i Berzosa. 
d’Igualada. A continuació pre-
sentació del nou Ball de Gitanes 
d’Igualada. Presentació a càrrec 
de la Salero i la Salereta. A la pla-
ça de l’Ajuntament.

21.30 h OPERACIÓ CIGRÓ. 
Un sopar espectacle amb un 
menú ben especial: cigrons i ac-
tuacions. Ho organitza: Assoc. 
Juvenil La Coll@nada. A la plaça 
de Pius XII.

22 h Concert de la COBLA AL-
MOGAVARENCA. Fundada a 
Capellades l’any 2013 i dirigida 
per Xavier Cassanyes. 
Organitzat conjuntament amb 

l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada. Al claustre de l’Escola Pia 
d’Igualada 

00 – 2 h DISCO CIGRÓ 
Amb PDs del panorama musical 
igualadí i festa! Ho organitza: 
Assoc. Juvenil La Coll@nada. A 
la plaça de Pius XII

DIJOUS, 
23 D’AGOST 

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA 
Cantonada Passeig Verdaguer 
amb Cardenal Vives

11 h i 12h CONTES DE FESTA 
MAJOR: L’oca d’or, a càrrec d’Al-
bert Estengre. Aquest n’era un 
noi que corria i corria perquè la 
gent no li agafés el seu tresor: les 
plomes de la seva oca, una oca 
d’or!
Doble sessió (11h i 12h), afora-
ment limitat. Recomanat per a 
infants a partir de 4 anys.
A la sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

12 h TRONADA d’Inici de Festa 
Major. A càrrec de Els Voladors, 
trabucaires d’Igualada. Rambla 
de Sant Isidre.

12.30 h TRASLLAT DE SANT 
BARTOMEU des de l’església 
del Roser a la Basílica de Santa 
Maria, on es cantaran els goigs. 
Hi participen: el Tabaler; Els 
Voladors, trabucaires d’Iguala-
da; el Ball de Sant Miquel i els 
Diables, d’Igualada; Moixigan-
guers d’Igualada; Gegants de 
Sant Ignasi; Gegants de la Font 
Vella, Gegants Vells d’Igualada; 
l’Àliga d’Igualada; Ball de Cer-
colets d’Igualada; Ball de Pasto-
rets d’Igualada; Ball de Bastons 
d’Igualada; portants d’honor; 
imatge de Sant Bartomeu i la 
Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: La FESTHI. Re-
corregut: carrer del Roser, pl. de 
Pius XII, carrer de Santa Maria i 

pl. del Bruc. Acte amb foc.

13 h VERMUT DE LA TRO-
NADA. Després de la Tronada 
i el trasllat del Sant vine a fer el 
vermut al Casal Popular. Ho or-
ganitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada. Al Casal Popular el Fo-
ment.

18.30 h TEATRE DE L’AURO-
RA. De les 18:30h a les 21:30h 
(20 funcions diàries). MICRO-
TEATRE: “Xiques” amb diver-
sos artistes locals i comarcals. A 
diferents espais poc habituals del 
Teatre de l’Aurora.

19 h INAUGURACIÓ PLA-
CA ORÍGENS D’IGUALADA. 
Inauguració teatralitzada de la 
restitució de la inscripció escul-
pida en pedra l’any 1974, que 
recorda els orígens de la ciutat 
d’Igualada, amb el monjo Gui-
tard de Sant Cugat. A la plaça 
Pius XII.

19.30 h VESPRES EN HONOR 
A SANT BARTOMEU i TOC 
DEL TABAL. Vespres solemnes 
de Sant Bartomeu presidides per 
Mn. Eduard Flores rector “in so-
lidum”. Ho organitza: Parròquia 
de Santa Maria i FESTHI. A la 
Basílica de Santa Maria.

19.30 h Concert de la BANDA 
DE MÚSICA D’IGUALADA, 
dirigida per Concepció Ramió, 
amb un repertori de sardanes. 
Al claustre de l’Escola Pia.

20 h VERSOTS I BALL PAR-
LAT del Ball de Sant Miquel i els 
Diables, d’Igualada. A la plaça de 
l’Ajuntament. 

20 h CAMIONET A LA FESTA. 
El Camionet a la Festa ens re-
corda passejant per la ciutat que 
ja estem de Festes! Amb  actu-
ació musical sobre el camionet. 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. Recorregut a deter-
minar.

21.30h EL “PREGROC” DE LA 
FESTA MAJOR. A la plaça de 
l’Ajuntament.

22 h La PASSACALLE, Vigília 
del Sant. Hi participen: el Taba-
ler; els Voladors, els trabucaires 
d’Igualada; el Ball de Sant Mi-
quel i els Diables, d’Igualada; els 
Moixiganguers d’Igualada; els 
Gegants Vells d’Igualada; el Ball 
de Cercolets d’Igualada; el Ball 
de Pastorets d’Igualada; el Ball 
de Bastons d’Igualada, i la Banda 
de Música d’Igualada.
Els homenatjats són: l’alcalde de 
la ciutat, el regidor de Promoció 
Cultural, la consellera d’Em-
presa i Coneixement, la con-
sellera de Salut, la Salero de la 
ciutat, portants d’Honor de Sant 
Bartomeu, les Juntes de l’Ateneu 
Igualadí i del Casal Popular el 
Foment i l’Associació juvenil la 
Coll@nada.
Ho organitza: la FESTHI
Recorregut: pl. de l’Ajuntament, 
carrer de l’Argent, pl. de la Creu, 
carrer Garcia Fossas, Rambla, 
carrer Òdena, carrer Sant Pau, 
carrer del Vidre, carrer Sant Jor-
di, pl. del Rei, Soledat, pl. del Rei, 
carrer Roser i carrer Pius XII.  
Lloc de sortida: pl. Ajuntament. 
Acte amb foc.

22.30 h Concert a càrrec de la 
COBLA DE SONS ESSENCI-
ALS. La Cobla Catalana dels 
Sons Essencials és una formació 
que arrenca de la tradició del 
Mediterrani i els ritmes ètnics 
per arribar als gèneres catalans 
amb alta dosi d’improvisacions 
i fantasies. A la plaça de l’Ajun-
tament.

22.30 h La Cia TEATRE PER TU 
de l’Ateneu Igualadí presenta 
“L’HABITACIÓ DE VERÒNI-
CA”, un thriller d’Ira Lewin, un 
estrany malson en què es barreja 
realitat i fantasia i atrapa l’espec-
tador en una inquietant història. 
Amb Mireia Morera, Cristina 
Lorenzo, Xavier Lladó i Francesc 
Torras. Direcció: Pep Vallès. Al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

00 -2 h LA FESTA DE LA PAS-
SACALLE. Batalla salvatge de 
punxa-discos de diferents estils 
que ens amenitzaran la festa fins 
les dues de la matinada! Ho or-
ganitza: FESTHI i l’ Assoc. Juve-
nil La Coll@nada. Plaça de Pius 
XII

00 – 2 h ACTUACIÓ DE LO 
PUTO CAT. Aquest DJ amb 
cara de calavera i barretina ha 
guanyat moltíssima populari-
tat, arran dels seus sorprenents 
«remixos» de cançons catalanes, 
suposant una revolució musical 
a casa nostra. Al Foment. 

bber, 2017). El que en una altra 
vida va ser líder del mític grup 
de rock alternatiu Standstill, 
Enric Montefusco actuarà per 
primera vegada a Igualada, pre-
sentant la seva nova aventura en 
solitari amb el disc, ‘Meridiana’ 
(2016). 

DIMECRES, 
22 D´AGOST

11 h DE L’ANTIC HOSPITAL 
DE SANT BARTOMEU AL 4D 
HEALTH D’IGUALADA. 
Cantonada Passeig Verdaguer 
amb Cardenal Vives.

12 h LA FAMÍLIA A TAULA. 
Jocs de Taula a la fresca en famí-
lia. Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada. A la plaça de Pius 
XII.

17 h i 18 h NO EM TOQUIS 
ELS OUS! Empaita el gall i la ga-
llina pels carrers del centre. 17 h 
Versió per als més menuts (de 5 
a 13 anys). 18 h Versió XXL (a 
partir de 14 anys). 
Ho organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. Pl. Pius XII

18.30 h TEATRE DE L’AURO-
RA. MICROTEATRE: “Xi-
ques” amb diversos artistes lo-
cals i comarcals. De les 18:30h a 
les 21:30h (20 funcions diàries). 
A diferents espais poc habituals 
del Teatre de l’Aurora.

19 h O-BIRRING. Cursa d’ori-
entació esbojarrada on la cervesa 
juga un paper especial. Ho orga-
nitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada. A la plaça de Pius XII

19 h ELS CAMINS DE LA 
PARAULA. CONFERÈNCIA 
INSTITUCIONAL. DIÀLEG 
ENTRE FELIU FORMOSA 
I JOAN SELLENT. Feliu For-
mosa (Sabadell, 1934), igualadí 
d’adopció, és poeta, assagista, 
traductor i professor de l’Ins-
titut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona. Ha estat director 
teatral i actor i ha rebut diversos 
premis i distincions.
Joan Sellent, (Castellar del Va-
llès, 1948) és un dels traductors 
més prolífics i reconeguts de Ca-
talunya. Llicenciat en filologia 
catalana a la UAB, va completar 
els seus estudis amb un màster 
en traducció literària a la Uni-
versitat de Manchester. Al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament.

19 h ACOMPANYA LA IMAT-
GERIA FESTIVA. des de la 
Casa de la Festa a la plaça de 
l’Ajuntament. Amb la parti-
cipació del drac i les víbries 
d’Igualada, portats pels Diables 
d’Igualada; el Bufarot, petit drac 
d’Igualada, portat pels Petits Di-

Jocs Bèsties de la Coll@nada, protagonistes dels primers dies de la FM d’Igualada. / JOAN SOLER-AI
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El riu Anoia, al seu pas per Igualada, després de la tempesta. A la dreta, zona del Mirasol. / JOAN SOLER/POL DONCEL

REDACCIÓ / LA VEU 

U na espectacular tem-
pesta va deixar di-
lluns 50 litres per 

metre quadrat a Igualada, 
especialment a la tarda però 
també en plena matinada de 
dimarts, segons ha informat el 
Servei Metereològic de Cata-
lunya. La intensitat de la pluja 
no va ocasionar problemes de 
consideració, més enllà dels 
“habituals” quan es produ-
eix massa acumulació d’aigua 
en els baixants d’alguns car-
rers, com a la zona del carrer 
Òdena/passeig Verdaguer, al 
carrer Lleida, o a l’entorn del 
Mirasol, on literalment bai-
xava una riera d’aigua des de 
l’avinguda Pau Casals.
La informació proporciona-
da pel SMC de la Generali-
tat dona a entendre la força 
de la pluja a Igualada, ja que 
la capital de l’Anoia va ser la 
segona població del país amb 
més litres per metre quadrat la 
tarda de dilluns i matinada de 
dimarts, un total de 46,2, poc 
menys que Vinyols i els Arcs, 
al Baix Camp. Hi ha indrets 
on va ploure més a la Conca 
d’Òdena, i també al seud de 
l’Anoia, ja que la Pobla, la Tor-
re, Capellades i Vallbona van 
tenir també forts aiguats.

Una espectacular tempesta va deixar dilluns 50 litres 
per metre quadrat a Igualada

Precipitació acumulada en funció dels radars i pluviòmetres (13-14 agost)

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest inici del mes 
d’agost està sent des-
astrós pels busos de 

la Hispano Igualadina. En les 
darreres dues setmanes han 
estat 5 els autobusos de la 
companyia que no han arribat 
al final del trajecte per culpa 
de diverses avaries. L’últim 
ha estat un bus que aquest di-
mecres al matí s’ha aturat a El 
Bruc en el seu trajecte entre 
Igualada i Barcelona.
Aquest últim incident ha 
motivat la queixa de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, a 
través de Twitter, que ha de-
manat reunió amb la Gene-
ralitat per tractar “l’inadmis-
sible i deficient servei” de la 
companyia. Aquesta reunió, 
segons a respost el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, a través de la 
mateixa xarxa social, es durà a 
terme el pròxim divendres.

Generalitat i Ajuntament “prendran mesures” amb Monbus
Denúncia de les 
JERC a Fiscalia
D’altra banda, les JERC pre-
sentaran una denúncia a la 
fiscalia contra la Hispanio 
Igualadina Monbus per posar 
en perill als usuaris. També 
demanen al govern de la ciu-
tat que “s’hi sumi” i asseguren 
que “el govern ha de triar si 
està al costat dels igualadins o 
de Monbus”.
Les JERC Igualada consideren 
“un perill públic a Monbus” 
per les avaries constants i rei-
terades de la companyia so-
bretot durant aquest agost. 
En les últimes dues setmanes 
s’han avariat 5 busos amb pas-
satgers a dins i tot just fa un 
any de l’incendi d’un autocar 
al Bruc. El jovent republicà 
recorda que “s’han cremat 
6 busos en 6 anys” i que “les 
avaries són constants, deixant 
literalment tirats als usuaris”. 
Per aquest motiu les joventuts 
republicanes denunciaran a la 
companyia per “l’evident mal 

servei i falta de manteniment 
tècnic dels vehicles amb els 
que opera”, i esperen que “el 
govern de la ciutat s’hi sumi i 
per tant triï de part de qui està: 
si dels usuaris o de la compa-
nyia”. 
Tot i així les JERC recorden 
que “això no és nou” i que por-
ten “7 anys demanant el rescat 
de la concessió” i que “no ente-
nen” per què el govern d’Igua-

lada i Marc Castells “han estat 
el còmplice necessari perquè 
Monbus fes i desfés com li do-
nés la gana”. Els republicans 
recorden que “Manresa en no-
més un sol mes va aconseguir 
més millores que Igualada en 
7 anys”. 
Segons una auditoria externa 
de fa uns mesos, 2 de cada 10 
busos “no van passar la ins-
pecció tècnica pertinent” i per 

tant “són un perill pels usua-
ris” i lamenten que “fins que 
no passi una desgràcia aquí 
ningú farà res”.  I per tant, da-
vant “l’absentisme permanent 
de l’alcalde i el govern” han 
decidit presentar una denún-
cia a la fiscalia perquè inves-
tigui a la Les JERC asseguren 
que “l’única solució és el res-
cat immediat”, com fa anys 
que demanen, i que “una em-
presa que transporta el 5% de 
viatgers de la demarcació de 
Barcelona però que acumula 
el 35% de les queixes, només 
per darrere de RENFE, no pot 
prestar un servei de transport 
públic a la nostra ciutat”. Pa-
ral·lelament recorden que “el 
propietari de Monbus està 
sent investigat per “suborn, 
tràfic d’influències, blanqueig 
de capital i en la trama de pre-
sumpte corrupció Cóndor” 
alhora que també se l’investi-
ga per “enviar regals de luxe a 
polítics espanyols i catalans”. 



Visita organitzada per 
la UEA arran de l’in-

terès empresarial per la 
investigació i el desen-
volupament tecnològic 

del propi sector

Decidim creu que el 
barri de Montserrat 
“es mereix més que 
arreglar una plaça”

Empreses del sector metal.lúrgic de la comarca 
coneixen el centre tecnològic Leitat Terrassa
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El grup municipal Decidim 
Igualada pensa que el govern 
de Marc Castells “només se’n 
recorda dels ciutadans i ciuta-
danes de peu quan venen elec-
cions”. La plataforma de con-
fluència d’esquerres posa com 
a exemple la reurbanització de 
la plaça Alcàntara del barri de 
Montserrat. Una actuació que 
qualifica “d’electoralista, i com 
sempre, que és parcial, apeda-
çada, i que no respon a cap pla 
global de barri ni de ciutat”. 
El projecte per arranjar la pla-
ça Alcàntara va ser aprovat 
en l’últim ple del curs, el di-
marts 24 de juliol, per valor 
de 179.858,71€. El regidor de 
Decidim, Dario Castañé, va 
dir-ho obertament: “d’això en 
diem oportunisme electoral”. 
Amb ironia, el portaveu de 
la plataforma va afirmar que 
“quina sort que s’arregli aques-
ta plaça, només una petita part 
d’un barri que cada dia que 
passa està més degradat, quan 
les eleccions estan a sobre”.
Castañé va considerar que 
“després de moltes queixes dels 
veïns i veïnes del barri Mont-
serrat, ara vostès es despengen 
amb aquesta intervenció”. “Po-
drien haver triat altres punts 
del barri que requereixen re-
formes –va continuar, però han 
anat a triar el més visible de 
tots, just a una artèria del ma-
teix i ben visible des del centre 
de dia, des del Centre Cívic i 
des del Banc de Reutilitzables”. 
“No podien haver-ho fet millor 
per a què poguéssim veure el 
seu electoralisme”, va assegu-
rar. El portaveu de Decidim 
va afegir sobre aquest projecte 
que “a banda d’això, sense una 
planificació de la recuperació 
d’espais degradats de la ciutat, 
és impossible distingir-lo d’una 
acció puntual sense continuï-
tat, per no parlar de l’etern mal 
estat de les voreres arreu de la 
ciutat, però en especial al Barri 
Montserrat”.
Davant de la crítica, el govern 
ha respost afirmant que aques-
ta actuació és la primera d’un 
pla d’actuació específic pel 
Barri Montserrat. En inter-
vencions posteriors se’ls hi ha 
reclamat concreció i fer arribar 
el pla detallat als grups munici-
pals. Davant d’aquesta petició, 
l’alcalde Marc Castells s’ha vist 
obligat a reconèixer, segons 
Decidim, “que el pla en sí no 
existeix com un document, 
sinó com un conjunt de mesu-
res que diuen tenir en ment”.

REDACCIÓ / LA VEU 

D iverses empreses del 
sector metal·lúrgic 
de la comarca de 

l’Anoia van participar el passat 
19 de juliol en una visita tècni-
ca a les instal·lacions de Leitat 
Terrassa, una visita organit-
zada per la Unió Empresarial 
de l’Anoia arran de l’interès 
empresarial manifestat per la 
investigació i el desenvolu-
pament tecnològic del propi 
sector. Leitat és un Institut 
Tecnològic que té com a mis-
sió col·laborar amb empreses 
i altres entitats per crear valor 
econòmic, social i sostenible, 
a través de projectes I+D+2i 
i processos tecnològics des de 
la innovació i la creativitat.
Durant la visita els tècnics i 
gerents de les diferents em-
preses assistents van poder 
conèixer per una banda, l’ori-
gen, la trajectòria i les tasques 
que porta a terme LEITAT, els 
diversos processos  així com 
també es van visitar les diver-
ses instal·lacions i laboratoris 
de que disposen a Terrassa.
Especialment interessants 
van ser el Hub d’innovació de 
manufactura additiva (IAM 
3DHub) on es van poder veu-
re mostres de geometries i pe-
ces que en processos tradici-
onals són impossibles. Es van 
poder visitar les impressores 
que tenen d’alumini i acer in-
oxidable així com la planta i 
el laboratori que tenen desti-
nats a les impressores de po-
límers, de els quals també van 
mostrar-nos diverses peces 
elaborades com un pedal de 
motocicleta amb un tramat 
buit però resistent o un casc 
protector per a nadons.

Es van presentar les diferents 
àmbits de treball en recerca i 
innovació amb que estan espe-
cialitzats, salut i biomedicina, 
energia i enginyeria, econo-
mia circular (que bàsicament 
es desenvolupa a la seu de 
Vilanova del Camí) i química 
aplicada i materials, la línia en 
que més es va aprofundir en 
la visita per ser la relacionada 
amb el sector metal·lúrgic, pel 
tema de matèries primeres, 
processos i fabricació, valida-
ció i testeig...
La visita per totes les instal·la-
cions va permetre conèixer i 
veure de primera mà la feina 
i els processos que es desenvo-
lupen en els diferents entorns, 
com els laboratori químic, el 
de materials, el d’assaig de foc 
(ignició i radiació), les càme-
res d’envelliment (per tempe-
ratura i humitat), el laboratori 
mecànic, el de metrologia, el 
de corrosió amb càmeres de 
boira salina, etc.

Les empreses de la sectorial 
metal·lúrgica de la UEA van 
valorar molt positivament 
aquesta visita, una iniciativa 
que va sorgir de els pròpies 
empreses davant els canvis i 
els creixents reptes amb els 
que les empreses es troben i 
que els porten a anar més en-

llà dels seus àmbits de treball 
i coneixement habituals. La 
trobada també va permetre 
fer pinya com a sector i com-
partir una estona de treball, 
d’intercanvi d’impressions i de 
targetes, facilitant la coneixen-
ça entre empreses, models de 
negoci i activitats.

Es lloga despatx al 
centre d’Igualada.

150€ , WIFI i neteja inclosa.
 Possibiltat de compartir

 sala per a conferències amb 
aforament de 130 persones.

Interessats truqueu al:
696 233 803
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Avui parlarem amb l’Ori-
ol Solà, que és el presi-
dent dels Moixiganguers 
d’Igualada i el Joan Pou, 

president de l’Associació Cultural 
Dessota, que és l’encarregada de 
la imatgeria festiva de la ciutat. 
Les seves associacions represen-
ten la força que la cultura popular 
té a la nostra ciutat i apleguen un 
munt d’igualadins que treballen, 
durant tot l’any però especial-
ment durant la temporada estival 
en festes majors i altres esdeveni-
ments populars. 

A Igualada la cultura popular viu 
un bon moment?
Oriol: Crec que no ens podem quei-
xar. La revalorització que ha tingut 
la Festa major els darrers anys ha 
fet que cada cop més jovent vegi 
com una opció quedar-se a la ciu-
tat per Festa Major. A Moixigan-
guers, que és la part que conec 
més, aquests darrers anys se’ns està 
apuntant més gent. 
Joan: A Dessota també estem con-
tents i satisfets i és cert que cada 
any es veu més gent al carrer i aquell 
costum de marxar de la ciutat per la 
Festa Major s’ha revertit. És un canvi 
en positiu.

Les vostres associacions acullen 
força gent?
Oriol: Sí, però en castells sempre en 
volem més. Recordo fa poc temps 
que a les actuacions érem 100-120 
persones i aquests darrers caps de 
setmana ja hem arribat a 180, però la 
qüestió és sempre la mateixa: a veure 
si podem ser més gent! És una qües-
tió d’ambició i per a nosaltres, depe-
nent de la gent que siguem podem 
fer uns castells o uns altres. Volem 
seguir creixent per poder encarar 
nous reptes.
Joan: Nosaltres també en volem més 
de gent. Actualment estem al voltant 
de 250 persones, però per portar 
tota la imatgeria igualadina necessi-
tes un volum de gent important. A 
l’associació teníem un buit, perquè 
la nostra idea és donar continuïtat 
a les persones que en formem part, 
des dels nens de 6 anys fins que si-
guin adults, però amb els nois/noies 
de 7 a 14 anys hi havia un impàs i 
enguany, com a novetat, hem fet una 
rèplica dels gegants de la ciutat però 
amb una mida més petita que ens 
serviran per cobrir aquesta franja 
d’edat. Es tracta d’un projecte molt 
xulo: són una rèplica exacta, feta per 
l’Aitor Calleja que és qui va restaurar 
ja els gegants de la ciutat i els coneix 
molt bé. Aquests gegants els estrena-

per Cristina Roma

rem per la Festa Major.

La gent que forma part de les vos-
tres colles són en gran part famí-
lies?
Oriol: L’adn de les colles castelleres 
és molt familiar: anem des dels en-
xanetes i acotxadors que són nens de 
5 a 8 anys i al llarg de tot el tronc del 
castell s’hi troben representades to-
tes les edats, per tant tenim famílies 
senceres dins de l’entitat. Nosaltres, 
els Moixiganguers, que som una en-
titat jove dins el món dels castells 
això ens comença a passar ara, però 
en d’altres colles més antigues hi ha 
autèntiques generacions familiars. 
Dins d’una colla de castells hi ha una 
feina per a totes les edats.
Joan: la nostra entitat és familiar to-
tal: des dels més petits fins que es 
vulgui. Mimem molt la part familiar.
Oriol: un exemple molt clar per a 
nosaltres és que el cap de colla que 
tenim, el Bernat, va començar sent 
canalla de la colla i ha anat passat 
per diversos espais fins arribar a ser 
el cap.

La temporada estiuenca us porta 
molta feina? Hi ha bona implicació 
de la gent per fer les actuacions?
Oriol: Sí, la nostra temporada és 
molt llarga: comencen els assajos 

“Les entitats som l’ànima de la Festa Major”

ORIOL SOLÀ 

JOAN POU
President de 
l’Associació 

Cultural Dessota. 

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

President dels 
Moixiganguers 

d’Igualada



guem tirar endavant ha de passar 
per moltes hores d’assaig, fins que 
trobem les estructures que li donen 
més estabilitat, però evidentment hi 
ha un risc... la gràcia dels castells es 
que poden caure. També hi ha una 
sèrie de mesures passives com po-
den ser els cascs en la canalla i so-
bretot la manera de posar-se la gent 
a la pinya.
Joan: Nosaltres no tenim tants riscos  
i els que hi ha se solucionen amb bo-
nes pràctiques i conscienciar la gent 
del que porta a sobre.

Què ha de fer una persona que vul-
gui ser moixiganguer o unir-se a 
Dessota?
Oriol: per la nostra part és molt 
senzill. Ha d’entrar per la porta del 
nostre local els dies que fem assaig i 
demanar que vol ser moixiganguer. 
Tant apuntar-se com desapuntar-se 
és molt senzill.
Joan: Més o menys el mateix. Els di-
vendres assagem al Museu i qualse-
vol persona és benvinguda. També 
tenim un espai de la web per apun-
tar-se.
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al febrer i acabem al novembre. La 
temporada forta de castells comen-
ça pels volts de Sant Jordi, però ben 
organitzat, tot surt. Fins i tot ara a 
l’estiu fem una parada de vacances 
dues setmanes abans de Festa Major. 
Joan: per a nosaltres la Festa Major 
porta molt feina, perquè és on hi ha 
el gruix d’activitats i on has de lluir 
més. La resta de l’any la feina és més 
tranquiŀla. Els assajos comencen 
quan ve el bon temps.

Els Moixiganguers heu encetat una  
molt bona temporada. Quines fites 
us poseu per aquest any?
Oriol: hem començat molt bé. Hem 
descarregat cinc tripletes (tres cas-
tells de vuit en cada actuació). Els 
reptes immediats són el 5 de 8 i el 3 
de 9, estan a tocar i volem que siguin 
una realitat aquest estiu. Per assolir 
el repte del 3 de 9 convidem a tota la 
ciutat a fer-se’l seu perquè necessi-
tarem molta gent per poder-lo dur a 
terme. Comptem que per Festa Ma-
jor serem unes 250 persones amb ca-
misa a plaça però si el volem portar 
al Concurs de Tarragona necessita-
rem molta gent que ens acompanyi.

Aquest any hi ha Concurs a Tarra-
gona . Hi haurà novetats?
Oriol: Hi ha novetats tècniques: es 
valoraran molt més els castells des-
carregats, només permetran per 
colla un castell no descarregat... A 
nosaltres no ens implica massa cosa 
perquè sempre hem tingut molt clar 
que al Concurs no hi anem a com-
petir sinó a fer els nostres castells. 
Sempre hi hem anat en dissabte, en 
què l’ambient és diferent, les colles 
s’ajuden més entre elles, però mal-
grat tot hi anirem a per totes.

A Dessota us encarregueu de tota 
la imatgeria festival de la ciutat. 
Teniu gent per poder treure totes 
les imatges?
Joan: Sí, malgrat que sempre és ne-
cessària més gent, perquè sobretot 
pels gegants necessitem un volum 
de gent important. I com que també 
gestionem els gegants dels barris, es-

tem parlant de 5 parelles de gegants 
que necessiten un gruix de 40 perso-
nes i costa una mica trobar gent. De 
fet, el tema dels gegants petits és un 
reclam per engrescar gent i de mo-
ment ens ha sortit bé, perquè vam 
obrir l’oferta de portar-los i ja tenim 
ple i això ens ajuda a promocionar 
els grans.

Us encarregueu també del tema del 
manteniment de la imatgeria?
Sí, nosaltres fem la gestió complerta 
de tota la imatgeria, amb el suport 
de l’Ajuntament, que és qui aporta la 
part pressupostària i també tenim el 
suport el Museu de la Pell en el tema 
dels arranjaments. Amb tot, a l’hora 
de fer alguna restauració important 
nosaltres tenim un pes fort en la pre-
sa de decisions. 

Les vostres activitats comporten 
un cert risc físic per a les persones 
que les practiquen. Com treballeu 
la prevenció?
Oriol: Els castells és molt clar: la 
principal mesura de prevenció és 
l’assaig: qualsevol castell que vul-

Hi ha bona sintonia entre les enti-
tats igualadines?
Oriol: La gent de Moixiganguers 
també està en moltes altres associ-
acions de la ciutat per tant és quasi 
obligació estar bé entre tots. Evi-
dentment que a vegades, especial-
ment per la Festa Major, hi ha petites 
diferències entre les entitats però no 
són importants perquè totes ens l’es-
timem molt.
Joan: La bona entesa és necessària 
entre les entitats.

Com es preveu la Festa Major 
d’aquest any per a vosaltres?
Oriol: Amb moltes ganes. La prime-
ra part de l’any per a la colla ha estat 
de creixement tècnic i tenim moltes 
ganes que tot vagi bé. 
Joan: Amb molta il·lusió i més per-
què aquest any ha sigut molt parat 
en el tema de sortides. Tenim moltes 
ganes que arribi.

Moltes gràcies per haver estat aquí 
amb nosaltres i que tingueu una 
molt bona Festa Major!



P #latevaveu

||*|| I N D I 8 @xavier1970 

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Mancom. Conca Òdena @micod_cat  

Teatre de l’Aurora @teatreaurora  

Mercat de la Masuca  @mercatmasuca

La Coll@nada @lacollanada 

Oriol Solà i Solà @OriolSola

Joan Mangues @jmangues  

Alba Vergés Bosch  @albaverges 

Consell Comarcal de l’Anoia @ConsellAnoia

Ara meteix a Igualada, una dona aparca el cotxe i 
només baixar llença un paper al terra, l’hi dic que 
li a caigut un paper al terra i em contesta que “hay 
mucho lacito amarillo colgado y me jodo”!

Señora ministra de la guerra: quien paga los 
400.000 euros que parece cuesta el misil que 
lanzó ”por error” una avion de la Fuerza Aerea 
Española en Estónia? Por abollar un coche de la 
GC hay dos catalanes que llevan encerrados en la 
carcel casi 10 meses!!!!

Campanya NO EN DEIXEM PASSAR NI UNA! 
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Per 
unes festes majors lliures d’agressions sexistes i 
violències sexuals. #NOendeixempassarNiuna

Ja som aquí i la Programació Octubre/Desembre 
comença a deixar-se veure! Ep! Recordeu, però, 
que la setmana vinent tenim #Xiques, la nostra 
súper proposta de Festa Major: dimarts, dimecres 
i dijous! h  #fmIGD #Teatre #Igualada

Fem cultura al Mercat!! Vine a la Masuca i mira 
una selecció de fotos presentades al XXXVIIIè 
Concurs Fotogràfic dels Tres Tombs d’Igualada, 
organitzat per @TraginersIgd i l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada!

Recordeu, dilluns després del millor pregó de la 
#FmIgd18 donem el tret de sortida a la festa ma-
jor cridant #QueTorninACasa Si el Règim no fa 
festa, nosaltres tampoc! #TrauremFum #Lliberta-
tPresesPolítiques

Necessiten ODI per generar un enemic, i aquest 
enemic som nosaltres i la nostra ideologia. No 
ens poden ”combatre” si a ulls de tothom no som 
violents. Per tant, faran el que sigui perquè ho si-
guem i poder justificar així la seva repressió. Polí-
ticament són uns negats.

Aquesta és la vostra democràcia @CiutadansCs ? 
Davant el debat polític del @parlamentcat

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#38  PERE CARLES FREIXAS
A nivell personal mantinc una certa activitat professional i destino estones a 
l’Associació UNESCO d’Igualada i al ROTARY CLUB d’Igualada. 
Crec que és just que destinem un temps a la societat,  com un retorn d’una part 
del que hem rebut d’ella.

Davant la previsió de pluges intenses - molta pre-
caució! Podeu seguir els consells de 
@emergenciescat

FOTO: Cesc Sales
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#volsserde9? Doncs #anemtornant que dimecres 
els @moixiganguers tenim assaig. 

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 La Biblioteca d’Igualada estrena 
una sala renovada pels joves

La pluja de dilluns inunda 
carrers d’Igualada

Mor una veïna de Calaf 
després de precipitar-se amb 
un tot terreny a un pantà de 
Conca

Instants de La Veu             @veuanoia

Entra en servei la zona lúdica i de 
barbacoes del Parc Fluvial de 

#VilanovadelCamí
#Anoia #veuanoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

L’esperit emprenedor de la 
gent jove de la comarca de 
l’Anoia és dels mes alts de 
Catalunya.



La zona de barbacoes, 
que s’hauran de reser-
var a través d’una nor-
mativa, està ubicada 

al Parc Fluvial

Teresa Moreno va perdre la vida en caure al pantà amb aquest cotxe.

Entra en servei la nova zona lúdica i 
de barbacoes a Vilanova del Camí
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VILANOVA C. / LA VEU 

D es de divendres, tal 
i com estava previst, 
s’inicia el servei de 

la zona de barbacoes del Parc 
Fluvial. Malgrat que la tem-
pesta d’ahir no va permetre 
fer l’acte d’inauguració anun-
ciat, tant l’Ajuntament com els 
adjudicataris del quiosc des 
d’on es gestionarà aquest ser-
vei estan preparant altres actes 
de promoció per donar-lo a 
conèixer. Demà dissabte 11 
d’agost, es fa una exhibició 
de tala de troncs, a la zona de 
pícnic, a partir de les 5 de la 
tarda.
A l’espai s’ha construït una 
dotzena de barbacoes i s’han 
ampliat les taules de pícnic. A 
més, s’hi ha instal·lat un pe-
tit quiosc de fusta des d’on es 
gestionarà la venda de la fusta 
i la reserva per a l’ús de les ins-

tal·lacions a tothom. També 
hi ha un telèfon de contacte: 
642 66 00 83. Després d’haver 
de suspendre l’acte anunciat 
per dijous passat, a causa de 
la pluja, des de l’Ajuntament 
vilanoví ja valoren una nova 
data, possiblement de cara 
al setembre i en el marc de 
la Festa Major. Dissabte, l’ex-
hibició de tala de troncs, va 
voler servir per atreure la ciu-
tadania perquè coneguin les 
prestacions de l’espai.

Normativa per fer les reser-
ves i utilitzar les barbacoes
L’Ajuntament ha redactat 

unes senzilles normes d’ús 
que descriuen la zona, el ma-
terial que hi ha i les capaci-
tats. També detalla com s’ha 
de fer la reserva i les seves 
condicions. 
A l’hora de fer una reserva, 
per exemple, s’haurà d’espe-
cificar el nombre de persones 
que en faran ús de l’espai i 
s’haurà de nomenar un res-
ponsable, major d’edat a qui 
se li assignarà una barbacoa i 
les corresponents taules i se li 
especificarà l’horari d’ús. Així 
mateix la normativa obliga a 
comprar la llenya de la barba-
coa a la caseta.
També es contempla a la nor-
mativa, la inscripció al llibre 
de registre que trobarà a la 
caseta de fusta i s’especifica 
l’obligació de retirar les dei-
xalles i deixar net el recinte, 
mantenint en tot moment 
l’ordre públic. 

La dona del cotxe que 
va caure al pantà de 
Conca era de Calaf
CALAF / LA VEU 

E ls darrers dies el cas 
de l’accident que va 
succeïr en un pantà de 

Conca en caure un cotxe amb 
una dona en el seu interior, 
amb unes imatges esfreïdores, 
ha ocupat molta atenció dels 
mitjans de comunicació na-
cionals. Es dóna el cas que la 
víctima era de Calaf, on hi va 
viure durant molts anys, tot i 
que actualment residia a Sant 
Cugat del Vallès.
Teresa Moreno Segura, de 59 
anys, participava molt de la 
vida cultural de Calaf i ac-
tualment hi residia pràctica-
ment tots els caps de setmana. 
També era una de les propi-
etàries de la Serradora Boix 
de Puig-reig, al Berguedà. La 
calafina estava fent un viatge 
per diversos punts d’Espanya 
amb un amic d’Ivars d’Urgell, 
localitat de Lleida on tots dos 

Teresa Moreno, de 
59 anys, vivia a St. 

Cugat però molts anys 
va residir a Calaf, on 
encara hi tenia molts 

vincles i on va ser 
enterrada dissabte

van néixer. Aquest amic, L. P. 
B., de 52 anys, va ser detingut 
posteriorment com a sospitós 
d’un delicte d’homicidi im-
prudent. Segons ell va dir, va 
baixar del cotxe per fer unes 
fotos de panoràmica del lloc 
on es trobaven, però el vehicle 
-un tot terreny- no tenia posat 
el fre de mà, de manera que va 
caure per un precipici de 70 
metres d’altura fins l’embassa-
ment d’Henchidanos.
L’enterrament va ser dissabte a 
la tarda, a les 5 de la tarda, a 
Calaf. 

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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ÒDENA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament d’Òdena el Pro-

jecte executiu de consolidació 
del basament de la torre de 
l’Homenatge. La torre del cas-
tell d’Òdena té els seus orígens 
al segle XIII i està declarada 
Bé Cultural d’Interès Naci-
onal. El castell, que es troba 
situat sobre un tossal de guix, 
presideix la població amb la 
torre de defensa vigilant, com 
a principal resta del que va ser 
el poble murallat. Símbol del 
municipi, en resten, a part de 
la torre, part de les línies de 
defensa i alguns antics habi-
tatges.
La Diputació va restaurar la 
torre el 1986, i el 2003 va con-
solidar la cara nord del basa-
ment. El projecte que avui es 
lliura és una continuació de 

La Diputació lliura el projecte de 
reforma de la Torre del Castell d’Òdena

VILANOVA C. / LA VEU 

U na avaria elèctrica 
va afectar la setmana 
passada, les instal·la-

cions de la piscina municipal 
de Can Titó. Des d’una mica 
abans de les 11 del matí de 
dimartts, un problema en un 
transformador elèctric ha dei-
xat sense llum l’equipament i 
s’ha restringit l’accés al bany, 
com a mesura de seguretat 
mentre els operaris d’Endesa 

les obres portades a terme el 
2003 per evitar la degradació 
del terreny rocós on s’assenta  
la torre, format en gran part 
per guix.
Els estudis previs i el projecte 

bàsic i executiu han estat di-
rigits pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la cor-
poració i han tingut un cost de 
20.000 €. El pressupost previst 
per al projecte és de 160.000 €.

ANOIA / LA VEU 

A mb motiu de l’Any del 
Turisme Cultural, la 
Diputació de Barce-

lona i IgersMap han creat un 
mapa que mostrarà la cultura 
de les comarques barcelonines 
des de la mirada dels instagra-
mers. Per tal de construir-lo, 
al llarg del 2018 es llançaran 4 
convocatòries, de les quals ja 
s’han fet 3, per recollir imatges 
de diverses temàtiques vincu-
lades a la cultura. El mapa es 
pot consultar tant al web de 
Barcelona és molt més com a 
https://igersmap.com/es.

Busquen la col.laboració d’Instagrammers de l’Anoia 
per construir l’IgersMap de Barcelona

reparaven l’avaria.
El problema es va solucionar 
sobre dos quarts de cinc de 
la tarda i avui els usuaris han 
accedit a la instal·lació amb 
normalitat. Segons afirma el 
regidor d’Esports, Camilo 
Grados, des de la regidoria 
es van estimar més prendre 
precaucions amb els banyis-
tes. Lamenten que els usuaris 
es quedessin pràcticament la 
meitat de la jornada sense po-
der gaudir de la piscina. 
 

Resolta l’avaria a la 
piscina de Can Titó

El mapa mostra els punts 
populars (aquells punts que 
reben més de 10 imatges) i els 
punts per descobrir. A cada 
punt es pot visualitzar la tota-
litat d’imatges rebudes i cada 
imatge inclou el nom de l’au-
tor, el nom del punt i les indi-
cacions de com arribar-hi.
De moment s’ha recollit 446 
imatges de 218 localitzacions 
diferents sobre patrimoni ar-
tístic, històric i/o arquitectònic 
anterior a 1920; 265 imatges 
sobre activitats i experiències 
que caracteritzen el nostre es-
til de viure, i 269 imatges de 59 
localitzacions sobre ires, festes 

i tradicions vinculades al folk-
lore local.
I encara queda una convoca-
tòries més, del 9 de setembre 
al 21 d‘octubre, sobre art i ar-
quitectura contemporanis.

Com es pot participar
Els instagramers que volen 
participar hauran d’escollir un 
màxim de 10 fotos de la seva 
galeria d’Instagram; enviar els 
enllaços o adjuntar les imatges 
a culturaigers@diba.cat; indi-
car la localització de les imat-
ges, i escriure el seu nick al cos 
del missatge
Les imatges hauran de ser de 

l’àmbit geogràfic al qual fa re-
ferència el mapa: comarques 
de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, 
Baix Llobregat, Barcelonès, 
Berguedà, Garraf, Maresme, 

Moianès, Osona, Vallès Occi-
dental i Vallès Oriental. S’hi 
exclourà la ciutat de Barcelo-
na, que actualment ja té el seu 
propi IgersMap.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes



MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas·
quefa duu a terme 
aquest mes d’agost no·

ves tasques de fumigació de 
l’arbrat municipal amb l’objec·
tiu de garantir la salut pública 
de tots els ciutadans i d’actuar 
preventivament contra la pos·
sible proliferació de plagues 
pernicioses.
La fumigació s’aplica a l’arbrat 
viari i al dels parcs i jardins 
municipals amb productes au·
toritzats pel Ministeri d’Agri·
cultura i permet combatre de 
forma preventiva plagues com 
ara el pugó, la caparreta, la ne·
greta, l’assecada del xiprer i el 
morrut de les palmeres.

Controlar les poblacions de 
mosquits 
En paral·lel a aquestes tasques, 
l’Ajuntament també segueix VALLBONA / LA VEU 

V allbona d’Anoia ha 
començat a instal·
lar els primers dels 

25 bancs ecodissenyats que 
la Diputació de Barcelona li 
ha cedit en propietat a través 
del Càtaleg de serveis de l’any 
2016 del Pla “Xarxa de Go·
verns Locals 2016·2019”, amb 
un valor total de 4.083,50 eu·
ros. De moment l’Ajuntament 
ja ha substituït dos bancs que 
estaven trencats i instal·larà la 
resta properament.
Aquests bancs, construïts 
a partir de plàstic reciclat, 
no necessiten manteniment 
més enllà de la recomanació 
de repintar·los cada 10 anys. 
No s’estellen, no es podrei·

Tot a punt per a la Setmana de la 
Joventut als Hostalets de Pierola
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PIERA / LA VEU 

A vui divendres 17 
d’agost, a les 18 ho·
res, la sala polivalent 

del Teatre Foment de Piera 
acull una nova activitat per 
treballar les emocions i els 
sentiments.
Per tal de fer el mes d’agost 
més divertit i entretingut, la 
regidoria de Joventut organit·
za avui divendres 17 d’agost, 
a les 18 hores, un bingo emo·
cional. L’activitat consistirà a 
identificar emocions en lloc 

HOSTALETS P. / LA VEU 

D el 14 al 19 d’agost se 
celebrarà la Setmana 
de la Joventut dels 

Hostalets de Pierola que, en·
guany, arriba a la 41a edició. 
L’organització, conjunta entre 
l’entitat Arc Juvenil i l’Ajun·
tament dels Hostalets de Pie·
rola, ha programat un seguit 
d’activitats i esdeveniments 
plens d’acció i emoció per a 
tots els joves.
Del dimarts al diumenge de 
la setmana vinent es progra·
maran actes diàriament amb 
molta varietat i especialment 
dissenyats per als joves hos·
taletencs. Cal destacar, entre 
altres, els següents esdeveni·
ments:

Dimarts, 14:
21.00h Sopar popular i con·
curs de truites. Plaça del Dr. 
Conde.
22.30h Bingo popular.
Dimecres, 15:
11.00h Waterpolo, inflables i 
zumba. Piscina municipal.
12.00h. Zumba. Piscina muni·
cipal.
17.30h Hostabrut. Cursa 
d’obstacles i relleus en cate·
gories èlit i popular Parc del 
Camp de la Serra (Cementiri).
Dijous, 16:
12.00h Correaigua. Plaça del 
Dr. Conde i carrers.
17.30h Activitats múltiples. 
Camp de futbol.
22.00h. Cinema a la fresca: 

Wonder. Poliesportiu
Divendres, 17:
12.00h  Vermut i música d’am·
bient. Torre del Sr. Enric.
20.30h Inscripcions Corre·
bars. Plaça de les Oliveres.
24.00h Nits de Concerts. Po·
liesportiu.
Dissabte, 18:
18.00h Pintada del mural. Po·
liesportiu, carrer de Llevant.
22.00h Gimcana nocturna. 
Plaça del Dr. Conde i carrers 

de l’entorn.
24.00h Festa Dj’s. Poliesportiu.
Diumenge, 19:
14.00h Fideua. Parc de Cal 
Ponsa
22.00h Acte de cloenda. Plaça 
del Dr. Conde
Abonament per la Setmana de 
la Joventut 2018:
Disponible l’abonament de la 
Setmana de la Joventut que 
inclou:
• 2 cerveses / 1 cubata durant 
la nit de concerts o la festa 
DJ’S.
• vermut
• dinar fideuà
• entrada a les activitats múl·
tiples
• 1 copa de cava a l’acte de clo·
enda.
Es pot adquirir fins el 13 
d’agost als següents establie·
ments: Casal Català, Suma i el 
Celler de Ca l’Esteve. 
Preu: 13€

xen ni es ressequen, tenen 
una baixa absorció d’humi·
tat i una alta resistència a les 

Vallbona tindrà 25 bancs de plàstic 
reciclat ecodissenyats

inclemències del temps que 
els fan resistents i de llarga 
durada.

Arriba el “bingo 
emocional” a Piera

de números i permetrà deba·
tre a través del joc sobre sen·
timents i sensacions. L’objectiu 
de la proposta és ajudar al jo·
vent a comprendre les pròpies 
emocions i a empatitzar amb 
les de les altres persones.
El bingo emocional és una ac·
tivitat gratuïta i oberta a tots 
els joves del municipi, que 
es farà a la sala polivalent 
del Teatre Foment de Piera. 
Un cop finalitzada l’activitat, 
hi ha programat un joc sor·
presa, que també promet ser 
molt divertit.

treballant per a evitar la pro·
liferació de mosquits i conte·
nir el mosquit tigre arreu del 
municipi. Així,¡, el consistori 
duu a terme periòdicament 
una tasca intensa de control i 
vigilància d’eventuals focus de 
proliferació; així com la fumi·
gació de les zones públiques i 
equipaments municipals on 
aquests insectes tenen més 
presència amb l’objectiu de 
controlar·ne la població.

Masquefa fumiga 
els arbres per controlar 
possibles plagues

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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Presentació del camp de treball.

Cap de setmana de visites a la 
Llacuna i el castell de Vilademàger

LA LLACUNA / LA VEU 

A quest dissabte 18 
d’agost, nou recorre-
gut per  «La Llacuna 

emmurallada», on descobri-
rem els secrets amagats dels 
carrers del nucli principal 
d’aquest municipi anoienc que 
es comença a desenvolupar 
a partir del segle XII, un cop 
el castell de Vilademàger perd 
part de la seva força.
A l’entorn de l’antic priorat de 
Santa Maria i fins l’hospital i 
capella de Santa Maria de Nat-
zaret, el poble de la Llacuna va 
creixent fins a dotar-se de mu-
ralles, encara avui ben visibles, 
configurant un urbanisme 
singular que cal redescobrir.

Així doncs, de la mà d’Anoia 
Patrimoni i per només 4,00 
€ recorrerem els carrers de la 
Llacuna descobrint-ne els se-
crets, a partir de les 12:00h us 
esperarem a l’Oficina de Tu-
risme de l’Anoia.

Diumenge, al castell 
de Vilademàger
El castell de Vilademàger, en-
cimbellat a la serra de la Lla-
cuna controlant tant les planes 
de la Llacuna com la d’Anco-
sa des del segle X és un dels 
molts espais naturals coneguts 
i reconeguts de la comarca, 
però també és un dels espais 
patrimonials més importants 
del territori. Presidit per les 
restes de la torre mestra (re-

centment consolidada) i l’es-
glésia de Sant Pere de Màger, 
els seus murs encara presen-
ten elements a descobrir. 
El proper diumenge 19 
d’agost, en una nova visita 
guiada, començarem a des-
cobrir els orígens i l’evolució 
d’aquest castell senyorejat pels 
Cervelló. Aquesta visita sego-
na visita al Castell de Vilade-
màger començarà a les 12:00 
a càrrec d’Anoia Patrimon. El 
preu de l’activitat serà de 4.00€ 
i s’iniciarà a l’esplanada sota el 
castell (el punt de trobada serà 
la cruïlla del camí del càmping 
Vilademàger).
Podreu obtenir més informa-
ció al telèfon 635 922 384 o al 
web www.anoiapatrimoni.cat.

Diumenge podeu visitar el centre de 
Patrimoni Religiós a Segur (Veciana)
VECIANA / LA VEU 

E l proper diumenge 19 
d’agost podreu visitar 
el Centre d’Interpreta-

ció del Patrimoni Religiós de 
la Comarca de l’Anoia, ubicat 
a l’església de Santa Maria de 
Segur (Veciana). 
Així, sobre el paisatge de l’al-
tiplà de Calaf, trobareu aquest 
espai des d’on podreu fer un 
recorregut pel romànic, el 
gòtic i el barroc anoienc, una 
primera introducció al riquís-
sim patrimoni anoienc.
El centre Art Ecclesia resta-
rà obert de 11:00 a 13:00 i a 
les 12:00 es durà a terme una 
visita guiada pel mateix. Po-
deu obtenir més informació 

trucant al 635 922 384 o bé a 
www.anoiapatrimoni.cat. Vi-

STA. COLOMA QUERALT / LA VEU 

U n grup de 11 volunta-
ris i voluntàries d’ar-
reu del món partici-

parà al projecte promogut per 
la Fundació Quer Alt del 5 al 
17 d’agost, amb opció d’allar-
gar fins el 19 i viure la Festa 
Major.
Cleaning and improving the 
surroundings of the Gaià River 
in Santa Coloma de Queralt, 
aquest és el nom del camp de 
voluntariat que tindrà lloc du-
rant el mes d’agost en aquest 
municipi de la Baixa Segarra. 
Al poble són moltes les veïnes 
que participen de la recupe-
ració de l’entorn del riu Gaià 
durant tot l’any.
El camp de voluntariat acolli-
rà 11 voluntaris i voluntàries 
de països com Polònia, Mè-
xic, República Txeca, Rússia, 
Ucraïna o França, que dona-
ran suport, entre d’altres ac-
tivitats, a la neteja al voltant 
del riu. Dues coordinadores 
(una de les quals és local) lide-
raran el camp amb el suport i 
la participació d’entitats locals 
com la Fundació Quer Alt, 
l’Ajuntament de Santa Colo-
ma, el Centre excursionista, el 
grup de Patrimoni de l’Asso-
ciació Cultural Baixa Segarra, 
i el grup de la Minerva que 
ofereix un tastet cultural als 
membres del camp. Paral·le-
lament, un grup de voluntaris 
locals cooperen amb el camp 
en activitats com sortides i so-
pars interculturals.
És el cinquè any que té lloc 
aquest camp de voluntariat 
amb la col·laboració del Servei 
Civil Internacional de Catalu-
nya, una entitat membre de la 
xarxa internacional de l’SCI 
que es dedica a la promoció 
del voluntariat internacional 
per a la construcció de la pau
Què és un camp de 
voluntariat?
Un camp de voluntariat, o 

sita inclosa en les activitats de 
l’Any Europeu del Patrimoni.

camp de treball, és un projec-
te de feina comunitària dut a 
terme per un grup d’entre 5 i 
24 voluntàries i voluntaris de 
diferents procedències que, 
durant un període d’entre 1 i 
3, setmanes donen suport a un 
col·lectiu o associació local.
És un treball traçat des de la 
solidaritat i el suport mutu 
amb l’objectiu, per una banda, 
d’enfortir projectes de base i 
transformadors, i per l’altra, 
de promoure la transformació 
social a través d’experiències 
d’interculturalitat i de treball 
cooperatiu entre les persones 
voluntàries.
La vida en comunitat i el con-
tacte amb la població local 
són aspectes claus dels camps 
de voluntariat que permeten 
reduir distàncies entre dife-
rents sectors de la població, 
compartir experiències i com-
prendre diferents estils de 
vida, hàbits i formes de veure 
el món. Són, en definitiva, una 
eina per a la construcció de la 
pau mitjançant la convivència 
intercultural, el treball i l’apre-
nentatge mutu.

Camps al territori (Andorra, 
Catalunya, lles Balears i País 
Valencià)
Des d’El Servei Civil Inter-
nacional treballen en l’envia-
ment de voluntàries i volun-
taris a camps internacionals 
arreu del món, però també 
en l’acollida de les que parti-
cipen en els camps al nostre 
territori.
Organitzen camps conjun-
tament amb entitats que 
aposten per desenvolupar 
un projecte local sense ànim 
de lucre. És important que el 
projecte parteixi de les neces-
sitats d’una comunitat i que 
els beneficis de la tasca reper-
cuteixin en aquesta. Organit-
zar un camp sovint permet 
establir xarxes entre el pro-
jecte en sí i el seu entorn.

Santa Coloma, escenari 
d’un camp de treball per 
cinquè any consecutiu



La Pegatina actuarà demà dissabte a la nit a Santa Coloma de Queralt.

Santa Coloma de Queralt viu des d’avui el gruix d’activitats 
de la seva Festa Major, fins dimarts
STA. COLOMA QUERALT / LA VEU 

S anta Coloma de Que-
ralt, a la veïna Conca de 
Barberà, celebra aquest 

cap de setmana el gruix més 
important d’activitats de la 
seva Festa Major, que s’allarga-
rà fins dimarts. L’actuació del 
conegut grup musical “La Pe-
gatina”, per demà dissabte a la 
nit, és un dels actes més desta-
cats. El programa complet des 
d’avui divendres és el següent:

Divendres, 17
- 11 del matí / Castell dels 
Comtes. Visita guiada familiar 
“El secret de les pedres”. Pla-
ces limitades. Reserva prèvia 
a l’Oficina de Turisme amb la 
col·laboració de Cal Llauner.
- 2/4 de 4 de la tarda / Plaça 
Major, XV 3x3 Bàsquet
- 5 de la tarda / Residència 
Ntra. Sra. del Carme, El Se-
guici festiu de Santa Coloma 
visita la Residència Ntra. Sra. 
del Carme. L’Esbart Dansai-
re Alt Gaià, Diables Keresus i 
Grallers de Santa Coloma.
- 2/4 de 12 de la nit / Plaça de 
l’Església. Nit de Júpiter: Me-
dusa Box i DJ Puentenuevo

Dissabte, 18
- 7 del matí, VIII edició de la 
Fita Colomina. Entrega de 
premis a la Plaça Major.
- 9 a 1 del migdia / Montargull
Sortida ornitològica: segui-
ment d’aus i migracions post-
nupcials. 
- 10 del matí / Plaça Major. 
Escacs, torneig de partides 
llampec a 5 minuts i exhibició 
d’escacs gegants.
- d’11 a 2/4 de 2 del migdia / 
La Capelleta. Portes obertes a 
la Capelleta de Sant Magí
- 3/4 i 5 d’1 del migdia / Plaça 
de l’Església. Tronada + Ver-
mut Popular.
- 5 de la tarda / Piscina Mu-
nicipal, entrada gratuïta. 
Gimcana aquàtica. Torneig de 
Clash Royale (Inscripcions: 
30’ abans). Esplai Cal Nialet
- 2/4 de 7 de la tarda / Plaça 
Major. Concert familiar amb 
les 2princesesbarbudes
- 2/4 d’11 de la nit / Teatre 
Municipal L’Estrella. Teatre 
JOAN PERA-CAPRI, pro-
taganitzat per JOAN PERA. 
Venda d’entrades: anticipa-
da a l’Ajuntament (10€). A 
taquilla 1 hora abans de la 
funció (12 €).
- 11 de la nit / Plaça Major. 
Escalfa la nit amb el grup 
de percussió “Els Protons” 

d’Igualada.
- a mitjanit / Pati del Castell. 
Concert amb La Pegatina, All 
Covers i DJ Moncho. Ven-
da d’entrades: Anticipades a 
l’Ajuntament (12E), a taquilla 
abans del concert (15E). 

Diumenge, 19
- 9 a 1 del migdia / Montargull
Sortida ornitològica: segui-
ment d’aus i migracions post-
nupcials.
- 11 del matí / Oficina de tu-
risme. Visita guiada “Santa 
Coloma Monumental” + visi-
ta-tast a la Cerveseria Segar-
reta. Preu tast 5E - Reserva 
prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Tast: Cerveseria Segarreta
- 1/4 de 12 del migdia, Seguici 
popular a l’ofici.
- 2/4 d’1 del migdia / Sala del 
Comte del Castell. Visita co-
mentada a l’exposició ”Peces 
del nostre patrimoni”
- 2/4 d’1 del migdia / Plaça 
Major. Lluïments: Grallers de 
Santa Coloma, Esbart Dansai-
re Alt Gaià, Tabalers infantils 
de Santa Coloma, i Gegants de 
Santa Coloma portats per la 
colla Arreplegagegants.
- de 2/4 de 7 a 8 de la tarda / 
Inici Plaça del Portal. Segui-
ci Festiu de Santa Coloma de 
Queralt.
- 8 de la tarda / Pati del Castell. 
El teatre Arrossegat de Cata-
lunya de la companyia Teatre 
“Nu” Espectacle infantil 
- 8 de la tarda / Plaça Major. 
Ballada de sardanes amb la 
cobla Ressò dels Dansaires del 
Penedès.
- 2/4 d’11 de la nit / Plaça del 
Portal. Acte Sacramental i se-
guidament el Correfoc.
- 12 de la nit / Plaça Major. 

Versots dels Diables Keresus. 
- A continuació / Pati del Cas-
tell, NIT JOVE: CatRock + 
Sergi Domene + DJ’S Locals. 
En acabar els Versots / Te-
atre Municipal L’Estrella 
Concert i ball amb l’Orques-
tra New Marabú.

Dilluns, 20
- a les 10 del matí / A l’aboca-
dor vell, camí del cementiri. 
VI Recorregut de caça, sèries 
de 15 plats. Premis per ordre 
de classificació i inscripció.
- de 10 a 2 del migdia / Castell 
dels Comtes. Portes obertes 
del castell / Pujada a la torre 
(Torre de 10 a 12) (Grups cada 
trenta minuts - Places limita-
des. Reserva prèvia a l’Oficina 
de Turisme o al 977 880 478)

- 10 del matí / Carrer Major. 
VI Mostra de productes de la 
Baixa Segarra, 
- d’11 a 1 del migdia / Davant 
de Cal Nialet. El burro del 
jocs. Tallers infantils de tatu-
atges i bombolles.
- 2/4 de 12 del migdia / Pla-
ça de l’Església. II Concurs de 
Paelles. Vine a fer una paella 
per a tu i els teus i participa al 
concurs! Hi haurà taules i ca-
dires per a tots els inscrits. Els 
concursants hauran de portar 
totes les eines i els ingredi-
ents, menys l’arròs. Inscripció 
prèvia a festesdelaminerva@
gmail.com. Mentre es fa la 
paella: 1r Concurs de Titius. 
Després de dinar, migdiada 
popular i jocs.
- 2/4 d’1 del migdia / Sala del 

Comte del Castell. Visita guia-
da a l’exposició ”Peces del nos-
tre patrimoni”
- 5 de la tarda / Al Parc Nou. 
MINI DH PARK9. Inscripció i 
lliurament de dorsals i, segui-
dament, baixades. Hi haurà 
obsequis i berenar per a tots 
els participants.
- 2/4 de 6 de la tarda / Plaça 
del Portalet. III Alça-la! - Cas-
tells de caixes de cervesa (Ins-
cripcions: 30’ abans)
- de 6 a 8 de la tarda / Carrer 
Major, 17. Visita a cal Jaume 
Punto (Grup cada trenta mi-
nuts - Màxim 15 persones. 
Reserva prèvia a l’Oficina de 
Turisme o al 977 880 478)
- 8 del vespre / Plaça Major. 
Sardanes amb la Cobla Sant 
Jordi.
- 2/4 de 10 de la nit / Plaça 
de l’Església. Sopar popular, 
Centre Excursionista Queralt. 
Després de sopar els Grallers 
de Santa Coloma ens acompa-
nyaran a la Cerveseria Segar-
reta per començar la Marrada 
2018 - Correbars.
- 12 de la nit / Fàbrica Segarre-
ta. La Marrada 2018 - Corre-
bars. Bandarra Street Orkestra
En acabar / Pati del Cas-
tell NIT DE LA MINERVA: 
Karaoke’s Band + We like 
turtles (DJ).

Dimarts, 21
- a les 10 del matí / A l’aboca-
dor vell, camí del cementiri. 
VI Recorregut de caça, sèries 
de 15 plats. Premis per ordre 
de classificació i inscripció.
- de 10 a 2 del migdia / Castell 
dels Comtes. Portes obertes 
del castell / Pujada a la torre 
(Torre de 10 a 12) (Grups cada 
trenta minuts - Places limita-
des. Reserva prèvia a l’Oficina 
de Turisme o al 977 880 478)
- 2/4 de 6 de la tarda / Plaça 
Major. 12 Proves d’Hèracles, 
(Inscripcions: 30’ abans).
- 6 de la tarda / Teatre Muni-
cipal L’Estrella. Concert amb 
l’Orquestra La Nova Blanes, 
(3 €) 
- 7 de la tarda / Plaça de l’Es-
glésia. Guerra d’aigua, Bom-
bers de Santa Coloma.
- 8 del vespre / Plaça Major. 
Sardanes amb l’Orquestra La 
Nova Blanes.
- 11 de la nit / Esplanada del 
costat del pavelló. Castell de 
focs, a càrrec de Pirotècnia 
Igual.
- 12 de la nit / Teatre Munici-
pal L’Estrella. Ball de fi de Fes-
ta amb la Cobla Orquestra La 
Nova Blanes (10 €).Cercavila de Festa Major a la capital de la Baixa Segarra.
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VECIANA / PIA PRAT

Veciana està de Festa 
Major. Hem parlat 
amb l’alcalde Jordi 

Servitje d’aquesta festa tan 
viscuda i celebrada així com 
també de temes d’interès ge-
neral del municipi.

Per la preparació de la Festa 
Major es compta amb la par-
ticipació dels veïns?

Sí, i tant. La Festa Major de 
Veciana l’organitza la comissió 
de festes de Veciana, l’ajunta-
ment li dona un suport eco-
nòmic però qui ho organitza 
és aquesta entitat.  Són 10 ca-
ses col·laboradores del Nucli 
de Veciana. Veciana té 39 km 
quadrats de territori i la seva 
població són 170 habitants  
que estan repartits en cinc nu-
clis de població i masies, així 
que aquesta setmana farem 
la Festa Major del nucli cen-
tral on hi ha l’ajuntament que 
també és diu Veciana. És un 
municipi molt atípic. Els de la 
comissió de festes som els que 
des de l’any 96  ja hi érem. Ens 
van dir: “Nens agafeu la festa 
o no es farà”.  Doncs aquests  
nens que ja s’han fet grans 
organitzem i fem. La festa 
encara conserva l’estil propi 
d’aquella època, dels 70’s, 80’s 
i 90’s. Muntem l’escenari, po-
sem les cadires... no tenim ni 
brigada darrera ni grans es-
ponsors ... és una festa a la que 
ens  impliquem molt. Nosal-
tres diem: “Ja comença la ma-
rató”,  perquè realment és un 
no parar. Aquesta és la manera 
que passàvem els estius abans 
de que hi haguessin tantes 
xarxes i tanta tecnologia per 
a distreure’s.  Jo me’n recordo 
que de petit, tots esperàvem la 
Festa Major. Era la distracció 
de mitjans d’agost. Ara a dia 
d’avui ho hem emmotllat a les 
possibilitats de cadascú per-
què tots han fet la seva vida i 
tenen les seves coses però qui 
més qui menys condiciona les 
seves vacances per a ser aquí 
per a Festa Major. Ara també 
hem anat reduint coses de lo-
gística perquè ja ho tenim més 
per mà i també podem guar-
dar coses d’un any per l’altre 
(cadires i mobiliari perquè ja 
ho guardem en un magatzem). 
Tot i així de dijous a diumen-
ge penquem, i molt, però ens 
fa molta il·lusió. És d’aquelles 
trobades que es fan un cop a 
l’any i que  ens hi trobem tots. 

Hi ha alguna novetat a la Fes-
ta Major d’enguany? 

No, seguim en una línia molt 
continuïsta. Tenim un model 
de Festa Major que ens fun-
ciona i que tothom està molt 
content i de moment no ens 
plantegem canviar. El diven-
dres sempre fem una sardi-
nada popular que és l’acte es-
trella, i el teatre que cada any 
anem canviant de companyia. 
Aquest any ens ve una del Ba-
ges,  dissabte fem el ball de re-
vetlla que és l’acte emblemàtic 
des de quan es va crear la Festa 
Major als anys 80 i és quan es 
va recuperar. Diumenge fem 
missa, taller de circ per als 
nens i a la tarda concert per 
acabar la festa de manera com 
a més tranquil.la. Aquest any 
repetim de concert,  ve el grup 
“Vent Endins” que són de 
Prats de Rei i que en ser de la 
zona ens fa molta il·lusió.  

Busqueu amb molt de temps 
els actes de Festa Major? 

Sí, i tant. L’agost és un mes 
complicat. Hi han companyi-
es molt sol·licitades en altres 
festes majors, d’altres que fan 
vacances... segons què ja ho 
lliguem un any per l’altre per  
estar tranquils. Així que de-
cidim un cop acabada la Festa 
Major, de si repetim o no, i si 
hi han altres propostes. Si de-
cidim canviar al cap de 2 o 3 
setmanes ja ho tanquem. 

Hi ha prevista alguna reivin-
dicació durant la Festa Major 

per a recordar els presos po-
lítics i exiliats?

El color groc hi serà present 
en tot moment. També posa-
rem la banderola de: 
“Llibertat presos polítics“

Els municipis tan petits de-
peneu molt de les ajudes 
institucionals. Aquest any 
heu arranjat l’església, teniu 
previst fer alguna millora al 
poble? 

Estem a tope ara. La gent a ve-
gades diu: “Com es nota que 
estem a finals de legislatura es 
fan coses” però saps què pas-
sa? Doncs que hi ha un procés 
lent de tramitació a l’adminis-
tració pública per a fer-les... el 
primer any penses i proposes 
què vols fer, el segon any bus-
ques el finançament, el tercer 
any  fas els projectes, l’exposi-
ció pública perquè tot estigui 
bé... i quan tens tot el projecte 
i els diners arribem al 4t any... 
Llavors és quant la gent veu la 
feina feta. El procés és lent. 
Quan vaig engegar com a al-
calde per primer cop, a l’oc-
tubre farà 9 anys,  va ser de 
moure papers... el projecte de 
la casa consistorial no el và-
rem inaugurar fins el 2012!  
No és el mateix que fer una 
cosa en el sector privat que fas 
i desfàs al teu gust. Ara se’ns 
estan acumulant les inversi-
ons d’aquesta legislatura. Com 
ajuntament no puc pensar no-
més amb el nucli de Veciana 
sinò que he de pensar en glo-
bal i hi han projectes en marxa 

que són molt macos. 
A Veciana vàrem arranjar 
l’església i van quedar uns en-
torns molt bonics. Veure edifi-
cis que abans estaven deixats i 
que són patrimoni i poder-los 
recuperar per a mi és molt im-
portant perquè m’agrada recu-
perar coses que formen part 
de la història i perquè un cop 
arreglades poden portar vida 
al poble. Ens fa sentir orgu-
llosos del poble.  L’Ajuntament 
fa el que pot. L’administració 
pública és molt lenta per això 
no pots frenar ni un moment i 
sempre has d’anar empenyent 
la maquinària treballant colze 
a colze amb els serveis tècnics i 
administratius del propi Ajun-
tament així com fent moltes 
trucades, reunions i gestions 
amb la Generalitat i Diputació 
per demanar informes, finan-
çament, etc… Pel que fa a les 
obres en general són molt ben 
rebudes pels veïns i és que el 
municipi està donant un tomb 
molt gran en quant a inversi-
ons i millores urbanístiques. 
També s’està fent una gran fei-
na a nivell social conservant 
activitats, tradicions i festes 
populars des de la regidoria 
de turisme, joventut i benestar 
social.

Quins projectes teniu pen-
sats  fer aquests 10 mesos que 
queden de legislatura?

Estem batallant molt pel cas-
tell de Segur,  és el projecte 
que destaca de tots. És un 
Castell que es va enderrocar 
el 1616 per haver-se convertit 

en un amagatall de bandolers 
quedant des de llavors com 
una muntanya de terra i her-
bes a la part més alta del nucli 
de Segur. Tothom sabia que 
allí hi havia hagut el Castell 
però fins fa tres anys només es 
veia un mur de pedra de dos 
per dos metres. El 2015 va ser 
quan l’Ajuntament va decidir 
reformar el castell. Amb la 
Diputació vam fer un pla di-
rector que ens ha obert portes 
al Ministeri de Fomento,  ens 
ha donat dues vegades l’1,5% 
cultural, de la Generalitat hem 
tret dues vegades subvenció, 
la Diputació també ens ha 
ajudat i molt, de manera que 
l’any que ve possiblement po-
drem dir que el castell estarà 
ja totalment recuperat. Recu-
perat no vol dir refet de nou, 
ja que no sabem com era fa 
400 anys perquè estava to-
talment enderrocat... a més a 
més després de l’enderroc hi 
va haver una espoliació molt 
gran per part de la gent del 
poble que en aquell moment 
utilitzaven les runes del castell 
per a pedra per a fer-se cases, 
era normal en aquell temps, 
no es donava la importància 
al patrimoni històric que hi 
donem avui dia, passava a tot 
arreu. Així doncs,  dintre del 
que hem trobat hem pogut 
saber l’estructura del castell, 
reconstruït unes torres qua-
drades que les aixequem a una 
mida  de seguretat consensu-
ada amb el departament de 
Cultura de la Generalitat ens 
ho deixa fer. Tots i cada un 
dels moviments que fem hem 

“La nostra Festa Major és molt viscuda”
Jordi Servitje, alcalde de Veciana
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de parlar sempre amb arque-
òlegs, historiadors... per tal de 
que no es facin bogeries. Les 
dues torres rodones ja es po-
den veure també, hem trobat 
una volta d’una sala que devia 
de ser com un celler i el més 
impressionant que encara s’ha 
de netejar és una estança on 
hi hem trobat un forat a ter-
ra, quadrat, amb unes escales 
que baixen. Un cop ets abaix 
hi ha un túnel de volta de pe-
dra que no sabem encara a on 
va.  Tot un misteri... és d’aque-
lles obres que et fan estar viu, 
d’una muntanya de terra po-
dia sortir més o menys del 
què estem trobant però és la 
intriga i el saber dels nostres 
avantpassats. El tema castells i 
patrimoni li agrada a tothom i 
tots el sentim.  
Paral·lelament l’Ajuntament 
va adquirir dos coberts que 
estaven a tocar del Castell i 
que s’estan remodelant per 
ubicar-hi el centre de recepció 
de visitants. D’aquests coberts 
s’han enderrocat tota les parts 
de maó que deslluïen la visió 
del Castell i del poble de Segur 
deixant-los en una sola planta 
baixa que albergarà un espai 
de recepció, serveis i una sala 
d’àudiovisuals que es posarà 
en funcionament l’any vinent 
coincidint amb la restaura-
ció integral del Castell. Amb 
l’àudiovisual el visitant podrà 
conèixer en deu minuts la his-
tòria del Castell i de la família 
dels Calders, barons de Segur 
durant molts anys i molt influ-
ents en la història de l’actual 
municipi de Veciana. Una ve-
gada surti de la sala d’àudio-
visuals el visitant ja adreçarà 
el camí d’entrada original del 
Castell per continuar el recor-
regut per la fortalesa. Per tal 
de fer més amable i còmode 
la visita el passat mes de maig 
es va inaugurar un aparca-
ment a l’entrada del poble on 
el visitant pot deixar el cotxe. 
Totes elles són obres que no 

són ben bé al nucli de Vecia-
na però com a alcalde mai faig 
diferències. Segur és un dels 
nuclis on han rebut moltes in-
versions de cop. A l’any 2015 
és va restaurar tota l’església 
parroquial que feia quaranta 
anys que estava tancada degut 
a la marxa de molta població 
durant els anys seixanta i se-
tanta. La població que va que-
dar feia hi fa servir el santuari 
de la patrona per fer-hi missa. 
Doncs vist el greu i perillós 
estat que presentava l’església 
es va decidir restaurar-la i do-
nar-li usos turístics i culturals 
i encabir-hi el Centre d’Inter-
pretació del patrimoni religi-
ós anoienc ART ECCLESIA. 
S’obre el tercer diumenge de 
cada mes (ho gestionen els 
d’Anoia Patrimoni). Amb una 
visita d’una hora, coneixes tot 
el patrimoni religiós (capelles, 
esglésies, portalades, creus...)
que té l’Anoia des de romànic, 
barroc, renaixement... a través 
d’uns plafons retro-il·luminats 
i d’un àudiovisual.  La ruta 
surt des del claustre de l’Esco-
la Pia fins a Sant Pere de Mas-
quefa passant per l’església 
romànica de Sant Pere Salla-
vinera. En una hora la gent es 
pot fer a la idea del patrimoni 
que tenim a l’Anoia i pensar en 
fer rutes per a veure coses. Ve 
a ser com un aparador del què 
tenim. L’església disposa d’un 
mirador on hi ha unes vistes 
panoràmiques fantàstiques 
des dels 780 metres d’altitud 
en que està Segur. Unes vistes 
que seran ampliades i millora-
des quan la gent pugui visitar 
el Castell situat a 806 metres i 
des d’on es veu Calaf, el Cas-
tell de Boixadors, la Tossa de 
Montbui, Argençola o Sant 
Guim de Freixenet, entre al-
tres pobles. Com a projectes 
que queden pendents tenim 
l’arranjament del cementiri de 
Santa Maria del Camí, que ens 
hi posarem en breu i la millora 
de l’entrada i una de les places 

“La nostra Festa Major és molt viscuda”

del nucli de Veciana. Per altra 
banda tenim l’arranjament 
dels camins a les masies que 
anem fent cada tres o quatre 
anys segons el deteriorament 
que presentin. Un dels nous 
projectes que ens fa molta 
il·lusió emprendre aquesta 
tardor és la instal·lació de fa-
nals fotovoltaics a les masies 
acabant així amb el greuge 
que hem tingut sempre entre 
els vecianencs que viuen als 
nuclis urbans on hi ha enllu-
menat públic i els que viuen 
en masies on no disposaven 
d’aquest servei.

Des del dia 25 de juny es va 
començar amb un nou siste-
ma de recollida d’escombra-
ries. Explica’ns una mica. Ha 
tingut bona acceptació? La 
gent ho té clar? Heu pogut fer 
aquest servei junt amb altres 
municipis de l’Alta Segarra, 
a través de la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra? 

Nosaltres no estem a dins la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra. Estem al límit però no 
en formem part. Per tant hem 
continuat  amb el sistema de 
recollida d’escombraries del 

Consell Comarcal tal i com 
estàvem que en el seu dia ens 
van plantejar i nosaltres el 
vam trobar molt adient i inte-
ressant. 
Estem molt contents. Ha tin-
gut molt bona acceptació dels 
39 km quadrats del municipi, 
hi han 5 nuclis de població i 
un munt de masies en el mo-
ment en que els anys 90 vam 
dir de posar contenidors de 
rebuig …. casetes de fusta que 
hi tenen accés 10-15 famílies 
segons el nucli (depenent de 
l’extensió d’aquests).
En el moment que en els anys 
90 vam dir de posar conteni-
dors de rebuig als trencalls de 
les masies a la gent li va supo-
sar un canvi però al final tot-
hom es va acostumar i men-
talitzar. Ara s’ha millorat en 
quant a la brossa selectiva. Ho 
hem posat en una àrea tan-
cada, com una caseta de 2x2 
on hi tenen accés 10-12-15 
famílies del nucli. Així anem 
acotant el cercle, i si en aques-
ta àrea tancada no es fa bé el 
procés del reciclatge sabem 
que algú no ho està fent bé... 
Potser s’ha d’explicar millor, i 
veure perquè no s’esta fent bé. 
Hem de mirar de contribuir a 

la millora del planeta. És pel bé 
de tots el poder reciclar. Amb 
pocs anys hem vist el canvi cli-
màtic, hem d’intentar que no 
hi hagin més problemes i tots 
ho hem de fer col·laborant. La 
gent ho ha vist i és conscient. 
També s’ha parlat de reduir 
l’impost de les deixalles si tot 
segueix amb normalitat. Si 
reciclem bé es poden re-utilit-
zar material dels contenidors 
selectius i reduir al mínim la 
brossa de rebuig. Hem reduït 
les parades de recol·lecta d’es-
combraries així que a nivell 
econòmic també ens hi nota-
rem.  En definitiva, la implan-
tació ha anat molt bé. Hi han 
hagut dubtes al principi com 
en tot i ho hem anat aclarint 
perquè hem fet xerrades i se-
guiment de com anava. 
 
Jordi Servitje, es torna a pre-
sentar d’alcalde en les prope-
res eleccions? 

La meva prioritat és acabar 
aquests projectes que estan 
oberts. És un tema que quan 
arribi el moment ja es decidirà 
amb l’equip de govern.

L’Ajuntament de Veciana us desitja Bona Festa Major
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Ball de revetlla, a la Festa Major de Veciana.

Arriba la Festa Major 
de St. Martí Sesgueioles
ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

S ant Martí Sesgueioles 
tornarà a vestir-se de 
gala per rebre la seva 

Festa Major, del divendres 17 
al dilluns 20 d’agost. Un any 
més, l’Ajuntament ha inclòs 
els actes tradicionals en el pro-
grama d’actes d’enguany, així 
com també activitats d’interès 
per a petits, joves i grans per 
tal que tothom pugui gaudir 
de la festa més important del 
municipi.
El repic de campanyes, diven-
dres 17 a les 20 hores, donarà 
tret de sortida a la Festa Major, 
i a continuació se celebrarà el 
tradicional sopar popular, or-
ganitzat per La Corriola, amb 
BINGO al finalitzar. Acte se-
guit, a les 23.55 h., podrem 
ballar a la DISCOMÒBIL a 
càrrec de MDF.
Els actes de dissabte comen-
çaran a les 11 del matí, amb 
el Concurs de dibuix. Acte se-
guit hi haurà xocolatada per a 
tothom i a les 12.30 h, els nens 
i nenes de 4 i 12 anys, podran 
participar a la CURSA DELS 
SESVALOTATS, que s’iniciarà 
darrere la piscina.
A la tarda de dissabte, a les 
18.00 h, se celebrarà la PRO-
CLAMACIÓ DE L’HEREU I 
LA PUBILLA amb la presèn-
cia dels nostres gegants MAR-
TÍ I MARGARIDÓ. Acte 
seguit, la xaranga HO PETA 
Street Band farà una petita 

VECIANA / LA VEU 

E ls dies 17, 18 i 19 
d’agost el nucli de Ve-
ciana s’engalanarà per 

viure la seva festa grossa en 
honor a la patrona del poble. 
La comissió de festes ha con-
feccionat un programa de lí-
nia continuista i amb actes per 
a tots els gustos i edats. La fes-
ta començarà avui divendres 
dia 17 d’agost, a 2/4 de 10 de la 
nit, amb la sardinada popular 
a la plaça de Ramon Servitje. 
El preu de la sardinada serà de 
3 euros per persona. A conti-
nuació el grup de teatre ARC 
de Fals posarà en escena l’obra 
“Dues dones que ballen” del 
conegut dramaturg català Jo-
sep Maria Benet i Jornet.
Demà dissabte es reprendran 
els actes a 2/4 de 10 de la nit 
amb el ball de revetlla a càrrec 

cercavila i actuació, per tal de 
donar pas a les 18.45 h al tra-
dicional PREGÓ DE FESTA 
MAJOR; al finalitzar hi haurà 
berenar popular. La nit, a les 
23.00 h, tindrà lloc el MONÒ-
LEG AMB JORDI CARNÉ, 
conegut per fer mono`legs en 
català i amb una experiència 
de me´s de 15 anys com a co`-
mic professional. Finalment a 
les 00.30 h, tindrà lloc la FES-
TA JOVE amb DJ ALEX.
Diumenge 19 començarà a 
les 10.00 h. amb el Torneig de 
ràpides d’ESCACS, organitzat 
per La Corriola. A les 12.15 h. 
tindrà lloc la tradicional MIS-
SA SOLEMNE. Al finalitzar, a 
les 13.00 h, hi haurà la Ballada 
de Sardanes amb la cobla ELS 
LLUÏSOS. Finalment de les 
19.30 a 21.30 h, tindrà lloc el 
BALL DE TARDA amb l’or-
questra BLAU MAGNÒLIA 
QUINTET, que també oferi-
ran el BALL DE NIT, de 23.00 
a 02.00 h.
Finalment dilluns 20, hi hau-
rà la tradicional MISSA DE 
DIFUNTS a les 10.00 h. A la 
tarda, a les 16.00 h, les piscines 
municipals s’ompliran d’IN-
FLABLES per tal de gaudir de 
la festa en remull; i per finalit-
zar la Festa Major, a les 19.00 
h, hi haurà BALL DE VET-
LLA amb BLAU MAGNÒLIA 
DUO.
Durant les nits de Festa Major 
hi haurà servei de xurreria i 
creperia.

Veciana, a punt per tres dies d’intensa Festa Major

del grup LIBERTY, durant el 
qual s’obsequiarà als assistents 
amb entrepans de pa amb to-
màquet i pernil.
El diumenge a les 12 del mig-
dia es celebrarà la missa en 
honor a la patrona del poble. 
L’acte, que serà oficiat per mos-
sèn Enric Garcia estarà acom-
panyat per les veus de la Coral 
de Veciana. A les 6 de la tar-
da, a la plaça de Sant Miquel, 
començarà un tast de circ per 
als més petits. Una hora més 
tard tindrà lloc el concert del 
grup Vent Endins qui clourà la 
festa grossa d’enguany amb les 
seves rumbes i havaneres. La 
festa major, organitzada per 
la comissió de festes, compta 
amb la col·laboració econòmi-
ca de l’Ajuntament de Veciana 
així com de diverses empreses 
de la zona.

PUJALT / LA VEU 

D iumenge dia 12 
d’agost, es van aple-
gar durant la tarda i 

el vespre al voltant d’unes 150 
persones a l’Observatori de 
Pujalt. 
L’activitat de tarda, que va 
començar a partir de les 6, 
constava d’una visita a l’Ob-
servatori de Pujalt recorrent 
els diferents aparells meteo-
rològics que s’utilitzen, d’una 
observació solar per coneixen 
millor la nostra estrella, d’un 
seguit d’experiments científics 
per entendre per quina raó es 
produeixen els diferents fenò-
mens meteorològics  i, final-
ment, d’un viatge virtual, amb 
imatges reals, pel nostre siste-
ma solar. Els participants tam-
bé van posar a prova el seu co-
neixement sobre astronomia 
amb un concurs interactiu 
per a totes les edats! Malgrat 
els núvols que ens acompa-
nyaven, l’activitat va poder-se 
desenvolupar amb total nor-
malitat.
A partir de les 9 del vespre, 
van apropar-se  un bon grapat 
més de persones fins l’Obser-
vatori de Pujalt amb la il·lusió 
de veure la pluja d’estels (les 
Llàgrimes de Sant Llorenç). 
Famílies molt ben prepara-
des amb taules,  màrfegues o 
mantes van sopar a l’Obser-
vatori mentre anava caient el 
Sol. Ni tant sols uns minuts de 

plugim van espantar al públic 
assistent.  A les 21:30h va tenir 
lloc la primera de 3 xerrades 
explicatives sobre el fenomen 
que anàvem a observar. Les 
sessions estaven pensades amb 
la intenció de que els observa-
dors, a part de disfrutar de l’es-
pectacle, sabessin exactament 
què són les pluges d’estels, a 
què són degudes, com i quan 
es poden observar… 
Malauradament, el cel va 
seguir ennuvolat una bona 
part de la nit i molts dels as-
sistents van marxar de nou 
cap a casa sense veure les 
Perseides. En alguns punts 
de la nit, semblava que el cel 

es podria aclarir però no va 
ser fins a últim moment que 
vàrem gaudir d’una fines-
tra de núvols. Les darreres 
persones en marxar, les més 
persistents, finalment van 
tenir la seva recompensa ja 
que van anar-se’n a dormir  
havent vist, almenys, alguns 
estels fugaços. 
La següent pluja d’estels més 
intensa que tenim al ca-
lendari serà a finals d’any, 
concretament els 13-14 de 
desembre. Es tractarà de les 
Gemínides i nosaltres, com 
sempre, estarem a l’Obser-
vatori de Pujalt per compar-
tir-les amb vosaltres.

Prop de 150 persones van veure els 
estels a l’Observatori de Pujalt



“Si l’equip de govern 
en té ganes, jo estaré 
encantada de presen-

tar-me com a candida-
ta a l’alcaldia. Tenim 

molts projectes en 
marxa i els volem fer 

tots, però, per aquesta 
legislatura, tot el que 

teníem previst està fet o 
en marxa”

Rosa Narbona.

Entrevista a Rosa Narbona, alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles

“A Sant Martí es respira optimisme, la gent està contenta”
ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

R osa Narbona és l’alcal-
dessa de Sant Martí 
Sesgueioles, on go-

verna amb una  sòlida majo-
ria absoluta dels set regidors 
possibles en el consistori. 
Aprofitant la Festa Major del 
municipi, hem parlat amb ella 
sobre l’actualitat del poble i els 
projectes previstos. 

Entrem en el darrer any de 
legislatura i malgrat haver 
estat al capdavant del consis-
tori només durant dos anys, 
quina valoració es pot fer 
d’aquest mandat. Heu pogut 
dur a terme totes les propos-
tes que portàveu en el vostre 
programa electoral?
La valoració és molt positiva. 
Crec que es respira optimisme 
i alegria, i això vol dir que la 
gent, en general, està contenta. 
La veritat és que ara veig que 
portàvem poques propostes al 
nostre programa, i que va ser 
un vot de confiança per part 
de la gent del poble. Ara, amb 
l’experiència d’aquests anys, 
estic segura que farem un mi-
llor programa electoral. Però 
el que és important, és que 
s’estan fent moltes coses per 
millorar el poble i la qualitat 
de vida de les persones.
D’aquí al proper mes de 
maig, quan hi haurà les elec-
cions municipals, quines ac-
tuacions al municipi queden 
per dur a terme.
Tot el que teníem previst està 
fet o en marxa. Ara el que te-
nim són molts projectes que 
volem ensenyar als santmar-
tinencs/ques.
Quedaran pendents reptes 
per encarar-los en la propera 
legislatura?
Moltíssims. A nivell adminis-
tratiu per ser una administra-
ció electrònica, transparent i 
participativa. A nivell de po-
ble, volem millorar cada racó 
del municipi: el campanar i la 
seva plaça, el safareig, la zona 
esportiva, etc. Per nosaltres 
també és important que el po-
ble creixi a nivell de persones, 
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però sobretot a nivell econò-
mic. Com aconseguir-ho és 
un dels reptes que tenim ara 
mateix sobre de la taula.
Rosa Narbona es presentarà 
a la reelecció com a alcaldes-
sa de Sant Martí?
Si l’equip té ganes, jo estaré 
encantada. Tal i com he dit 
abans, tenim molts projectes 
en marxa i els volem fer tots.
Viure en un municipi petit 
com Sant Martí Sesgueioles 
té els seus avantatges i els 
seus inconvenients, quin pla-
tet de la balança pesa més?
A nivell de relació amb les 
persones, és un avantatge; 
saps de qui o de què estàs par-
lant en tot moment, acció i re-
acció és immediata. Es creen 
complicitats amb les persones 
i accepten un no per resposta, 
perquè saben que quan és un 
sí, ho dius.
A nivell administracions, al 
ser un poble petit és més com-
plicat, costa molt tenir serveis 

de qualitat. Hi ha molta buro-
cràcia i tenim poc personal a 
l’ajuntament per gestionar-ho. 
Però un cop trobes la persona 
adient dins de l’administra-
ció, et fan un acompanyament 
molt útil i personalitzat.
El passat 1 d’octubre, Sant 
Martí de Sesgueioles va re-
bre de valent per defensar 
les urnes. Com es va viure al 
poble? 
Aquell mateix dia, vam viure 
moltes sensacions en poques 
hores. Vam passar de l’alegria 
i el nerviosisme, a la sorpresa, 
l’enginy, el coratge i la força. 
El més important de tot és que 
vam acabar la jornada elec-
toral, que vam poder votar i 
que va sortir el que volíem la 
majoria. Vam tenir la sort de 
tenir fotògrafs professionals al 
poble i el recull d’imatges que 
ens ha quedat és fantàstic. 
Aquests darrers 10 mesos, 
políticament parlant, han 
estat molt intensos i el paper 

dels alcaldes, en alguna oca-
sió, ha estat rellevant. Us heu 
sentit útils?
No sé si la paraula és útil. M’he 
sentit coherent amb les meves 
idees i amb el que vaig dir que 
faria: lluitar per la república. I 
també molt important, m’he 
sentit estimada; estimada per 
veïns i veïnes, per la família i 
pels amics. 
Com a alcaldessa republica-
na, com veus el moment po-
lític actual? Haurà valgut la 
pena tota la implicació de la 
gent?
Estem vivint un moment his-
tòric, evidentment val la pena 
tot l’esforç que fem i farem 
cada un de nosaltres. És un 
procés llarg, on necessitem te-
nir paciència, ser responsables 
i lluitadors. Hem de treballar 
per les persones que són a la 
presó i a l’exili, però també per 

nosaltres i els nostres fills.  Si 
en moments de feblesa pen-
sem: “volem tornar enrere, 
amb el que ens ofereix l’Estat 
Espanyol?”, estic segura que 
traurem forces per continuar 
lluitant. Volem un futur mi-
llor, i el tindrem!  
El 17 d’agost torna la Festa 
Major a Sant Martí. Com es 
preveu? 
La veritat és que amb tran-
quil·litat. Hem fet dos canvis 
a la programació: no farem 
l’Escala en hi-fi, ja que no vam 
aconseguir la implicació de la 
gent del poble, i creiem que és 
hora de fer una aturada. Tam-
bé s’està preparant la “Cursa 
dels Sesvalotats”, que serà una 
gimcana una mica esborraja-
da per als nens i nenes de 4 a 
12 anys. Si veiem que funciona 
bé, el proper any la farem tam-
bé per a adults.
La resta d’actes són els matei-
xos d’altres anys: pregó, bere-
nar popular, sopar de Festa 
Major, nits pel jovent, nits de 
ball, etc.
Us animo a venir una estona 
a gaudir de la nostra festa, i 
també recordar-vos que dis-
sabte 11 d’agost a partir de 
les 18 hores, La Corriola ha 
tornat a organitzar la “Marga-
ridó”. Aquest any, a part de la 
representació teatral, tindrem 
paradetes durant la tarda i a 
partir de 2/4 de 8 podrem gau-
dir del sopar tradicional. 

Sesgueioles, referent nacional de la lluita contra la repressió de l’1-O
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666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
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FUTBOL / LA VEU 

Doble derrota del CF 
Igualada  aquesta set-
mana en els partits de 

pretemporada, que encara no 
coneix la victòria després de 
disputar ja quatre partits de 
preparació. El tercer d’aquests, 
el va perdre diumenge (0-1), 
però ho va fer plantant cara en 
tot moment a un conjunt de ca-
tegoria superior, l’AE Prat.
Un xut de Franco aturat pel 
porter visitant, només comen-
çar el partit, va ser l’ocasió més 
clara dels igualadins en la pri-
mera part. Pocs minuts més 
tard, el Prat s’avançava gràcies 
a una falta llançada per Padilla 
que entrava directament per 
l’escaire de la porteria blava.
Després d’arribar al descans 
amb el 0-1 al marcador, l’Igua-
lada va buscar l’empat de ma-
nera insistent durant la segona 
meitat, però no va tenir èxit. 
Així doncs, el partit acabava 
amb el 0-1 favorable al conjunt 

de Tercera Divisió.
La nota negativa del matx va 
ser la greu lesió del jugador 
visitant Fede Bessone, només 
començar la segona part. El 
futbolista va haver de ser tras-
lladat en ambulància a l’Hospi-
tal d’Igualada.

Derrota a Manlleu (2-0)
En el segon partit disputat 
aquesta setmana, els iguala-
dins van mereixer més en la 
seva visita dimecres a la tarda 
al Municipal de Manlleu. Els 
locals es van avançar amb un 
gol de ‘Koko’ només comen-
çar i això va fer anar a remolc 
als jugadors blaus. Les coses es 
van complicar encara més quan 
John, de penal, va posar el 2 a 0 
al marcador.
Tot i aquest resultat advers els 
de ‘Moha’ van seguir treballant 
i intentant aplicar tot el que s’es-
tà treballant des de l’inici de la 
pretemporada.
A la segona part, el partit va 
canviar com un mitjó. El Man-

lleu va notat el cansament i els 
jugadors blaus van fer un pas 
endavant. Franco va tingur una 
gran ocasió que va llepar el pal 
tot i que va acabar fora. La més 
clara va ser per Carlos Simón 
que es va desfer amb velocitat 
d’un defensa i va estavellar el 
seu xut al travesser.
Tot i aquesta mala sort, els ju-
gadors blaus seguien atacant i 
posant en dificultats a un Man-
lleu que intentava sortir a la 
contra i sorprendre la porteria 
igualadina. A la recta final Nil 
Pradas va provocar un penal 
però ‘Bara’ no va poder superar 
al porter local, evidenciant que 
la fortuna no estava del costat 
dels de ‘Moha’.
Així doncs, tot i la derrota i una 
primera part irregular, el CF 
Igualada surt reforçat de Man-
lleu, després de la gran superio-
ritat mostrada a la segona part. 
Ara toca seguir amb la prepa-
ració de cara al pròxim partit 
que es disputarà diumenge a les 
19.30h a Guissona.

Derrotes de l’Igualada contra l’AE 
Prat i Manlleu per seguir preparant la 
pretemporada PÀDEL / LA VEU 

E ls companys de Pà-
del del Gabriel Perez 
Escalante organitzen 

per segón any consecutiu el 
torneig de Pàdel en Memoria 
d’en Gabriel Pérez Esacalnte 
al complex esportiu de l’In-
finit de Igualada el proper 
dijous 23 d’agost. 
La idea és que la figura d’en 
Gabriel no s’oblidi mai. Re-
cordem que en Gabriel va 
ingressar a l’Hospital d’Igua-
lada per una apendicitis que 
no es va diagnosticar a temps 
amb més complicacions 
posteriors que el van portar 
a la mort el passat 23 d’agost 
del 2016.
La idea és reunir com més 
gent possible, entre famili-
ars, amics i companys del 
món del pàdel i si s’iguala el 
centenar de persones de l’any 
passat, l’organització ja es 
dona per satisfeta.

El sistema de joc serà omplir 
les cinc pistes de l’Infinit els 
torns de joc que realitzarem. 
En cada torn es realitzaran 
partits de 10 minuts, els ju-
gadors que guanyin el seu 
partit aniran escalant a la 
pista superior i els jugadors 
que perdin, anirant baixant 
de pista.
Cap a les 20:45h aturarem els 
partits per recordar al Gabri-
el amb música i parlaments 
amb presència de tots els ju-
gadors, amics i familia que 
ens col.locarem davant de la 
placa recordatoria, que es va 
posar l’any passat a la paret 
de l’Inifinit on dona accés a 
les pistes de pàdel.
L’organització vol agrair l’ajut 
dels col.laboradors que han 
contribuit amb donacions i 
regals pel sorteig final. Tam-
bé es vol agrair a la familia 
del Gabriel, que ens ha donat 
totes les facilitats per la rea-
lització del torneig.

2n Memorial Gabriel 
Pérez Escalante

Gran final del XXIX Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de 
Pierola
FUTBOL SALA / LA VEU 

E l passat dissabte 11 
d’agost va acabar el 
XXIX Torneig de Fut-

bol Sala dels Hostalets de 
Pierola organitzat per l’AC 
Baldrich. Un espectacle que 
tancava dues setmanes de 
competició amb la partici-
pació d’una vintena d’equips 
i amb la vista posada a les fi-
nals en categoria femenina i 
masculina.
Les grades del poliesportiu i 
el voltant de la pista va que-
dar ple d’espectadors que no 
es van voler perdre el tram 
final d’aquest esdeveniment 

esportiu que serà recordat 
per homenatjar, Eric Ara-
gón, un dels porters més em-
blemàtics i jugador amb una 
llarga trajectòria en la histò-
ria del torneig i pels equips 
de les Blue Ladies i els Bad 
Boys que, finalment, es van 
alçar amb el títol d’aquest 
2018.
Cal destacar l’espectacle de 
llum, ball i foc a càrrec dels 
Diables de Piera i Dance Lu-
xury així com la bona orga-
nització i la gran resposta de 
públic que, un cop acabada 
l’activitat esportiva, va se-
guir amb ganes de festa fins 
ben entrada la matinada.



Un dels primers “onze” d’aquesta temporada del CFI.

El CF Igualada debutarà a la lliga el 2 de setembre 
a les Comes amb un derbi intercomarcal davant el Manresa

FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada inicia-
rà la temporada en el 
grup segon de la 1a 

Catalana el proper 2 de setem-
bre, i serà en un derbi inter-
comarcal a les Comes davant 
el Manresa. La lliga s’acabarà 
després de 34 jornades el 26 
de maig, també a casa davant 
la Montañesa. 
El conjunt igualadí s’ha re-
forçat molt, amb força canvis, 
per a intentar fer un bon pa-
per aquesta temporada i, si tot 
va bé, assolir l’anhelat ascens 
a 3a divisió, categoria que va 
ser el referent del club durant 
molts anys, i que es va perdre 
fa temps. Per començar, canvis 
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Primera Catalana (grup 2) 2018-19
1/18 (02-09/20-01)
Viladecans - Vilanova G.
Borges B. - St. Ildefons
Gavà - Montañesa
IGUALADA - Manresa
Lleida B - Júpiter
Mollerussa - EFAC Almacelles
Rapitenca - Cambrils
Tàrrega - Balaguer
Andorra - V. Alegre
2/19 (09-09/27-01)
Vilanova G. - Andorra
St. Ildefons - Viladecans
Montañesa - Borges B.
Manresa - Gavà
Júpiter - IGUALADA
EFAC Almacelles - Lleida B
Cambrils - Mollerussa
Balaguer - Rapitenca
V. Alegre - Tàrrega
3/20 (16-09/03-02)
Vilanova G. - St. Ildefons
Viladecans - Montañesa
Borges B. - Manresa
Gavà - Júpiter
IGUALADA - Almacelles
Lleida B - Cambrils
Mollerussa - Balaguer
Rapitenca - V. Alegre
Andorra - Tàrrega
4/21 (23-09/10-02)
St. Ildefons - Andorra
Montañesa - Vilanova G.
Manresa - Viladecans
Júpiter - Borges B.
EFAC Almacelles - Gavà
Cambrils - IGUALADA
Balaguer - Lleida B
V. Alegre - Mollerussa
Tàrrega - Rapitenca

5/22 (30-09/17-02)
St. Ildefons - Montañesa
Vilanova G. - Manresa
Viladecans - Júpiter
Borges B. - EFAC Almacelles
Gavà - Cambrils
IGUALADA - Balaguer
Lleida B - V. Alegre
Mollerussa - Tàrrega
Andorra - Rapitenca
6/23 (07-10/24-02)
Montañesa - Andorra
Manresa - St. Ildefons
Júpiter - Vilanova G.
EFAC Almacelles - Viladecans
Cambrils - Borges B.
Balaguer - Gavà
V. Alegre - IGUALADA
Tàrrega - Lleida B
Rapitenca - Mollerussa
7/24 (14-10/10-03)
Montañesa - Manresa
St. Ildefons - Júpiter
Vilanova G. - Almacelles
Viladecans - Cambrils
Borges B. - Balaguer
Gavà - V. Alegre
IGUALADA - Tàrrega
Lleida B - Rapitenca
Andorra - Mollerussa
8/25 (21-10/17-03)
Manresa - Andorra
Júpiter - Montañesa
EFAC Almacelles - St. Ildefons
Cambrils - Vilanova G.
Balaguer - Viladecans
V. Alegre - Borges B.
Tàrrega - Gavà
Rapitenca - IGUALADA
Mollerussa - Lleida B

9/26 (28-10/24-03)
Manresa - Júpiter
Montañesa - EFAC Almacelles
St. Ildefons - Cambrils
Vilanova G. - Balaguer
Viladecans - V. Alegre
Borges B. - Tàrrega
Gavà - Rapitenca
IGUALADA - Mollerussa
Andorra - Lleida B
10/27(04-11/31-03)
Júpiter - Andorra
EFAC Almacelles - Manresa
Cambrils - Montañesa
Balaguer - St. Ildefons
V. Alegre - Vilanova G.
Tàrrega - Viladecans
Rapitenca - Borges B.
Mollerussa - Gavà
Lleida B - IGUALADA
11/28 (11-11/07-04)
Júpiter - EFAC Almacelles
Manresa - Cambrils
Montañesa - Balaguer
St. Ildefons - V. Alegre
Vilanova G. - Tàrrega
Viladecans - Rapitenca
Borges B. - Mollerussa
Gavà - Lleida B
Andorra - IGUALADA
12/29 (18-11/14-04)
EFAC Almacelles - Andorra
Cambrils - Júpiter
Balaguer - Manresa
V. Alegre - Montañesa
Tàrrega - St. Ildefons
Rapitenca - Vilanova G.
Mollerussa - Viladecans
Lleida B - Borges B.
IGUALADA - Gavà

13/30 (25-11/28-04)
EFAC Almacelles - Cambrils
Júpiter - Balaguer
Manresa - V. Alegre
Montañesa - Tàrrega
St. Ildefons - Rapitenca
Vilanova G. - Mollerussa
Viladecans - Lleida B
Borges B. - IGUALADA
Andorra - Gavà
14/31 (02-12/05-05)
Cambrils - Andorra
Balaguer - EFAC Almacelles
V. Alegre - Júpiter
Tàrrega - Manresa
Rapitenca - Montañesa
Mollerussa - St. Ildefons
Lleida B - Vilanova G.
IGUALADA - Viladecans
Gavà - Borges B.
15/32 (16-12/12-05)
Cambrils - Balaguer
EFAC Almacelles - V. Alegre
Júpiter - Tàrrega
Manresa - Rapitenca
Montañesa - Mollerussa
St. Ildefons - Lleida B
Vilanova G. - IGUALADA
Viladecans - Gavà
Andorra - Borges B.

16/33 (23-12/19-05)
Andorra - Balaguer
V. Alegre - Cambrils
Tàrrega - EFAC Almacelles
Rapitenca - Júpiter
Mollerussa - Manresa
Lleida B - Montañesa
IGUALADA - St. Ildefons
Gavà - Vilanova G.
Borges B. - Viladecans
17/34 (13-01/26-05)
Balaguer - V. Alegre
Cambrils - Tàrrega
EFAC Almacelles - Rapitenca
Júpiter - Mollerussa
Manresa - Lleida B
Montañesa - IGUALADA
St. Ildefons - Gavà
Vilanova G. - Borges B.
Viladecans - Andorra

Ascens a Tercera Divisió del 
primer classificat. Promoció 
del segon.
Baixaran a 2a Catalana els 
quatre darrers classificats.

a la banqueta, amb l’arribada 
del tècnic Moha El Yaagoubi, 
que substitueix el jove Josep 
Vicenç Mestres.  El canvi ha 
provocat també noves cares, 
algunes d’elles que retornen a 
casa. Entre les novetats, citar 
a Martí Lliró, Bachana, Jony 
Fernández i Iñaki Baz (Tàr-
rega), Carlos Simón i Pedro 
Calvo (San Mauro), Javi Aro-
ca (juvenil Blanca Subur), Nil 
Pradas i Alejandro Delgado 
(Sabadell B), Víctor Cegarra 
(juvenil Gimnàstic Manresa), 
Bernat Sansano, Antonio Pri-
eto, Baraldés, Joel Solà i Sergi 
Domènech (juvenil Igualada), 
Albert Alfonso (Lleida B), i 
Gerard Llobet (Bellvitge).
Pel que fa a les baixes, són 

les d’Édgar Doblas (Borges 
Blanques), Abde El Ouahabi 
i Carlos Novoa (San Mauro), 

Javi Martínez i Aleix Semur 
(CF Vilanova), Dani Lledó 
(San Cristóbal), Éric González 

(Castelldefels), David Gómez 
(Sant Andreu) i Sergi Solé 
(Tàrrega).
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MOTOR /J.M. VIDAL 

Després dels proble-
mes físics que va patir 
l’osonenc Nani Roma 

a l’inici del passat Silk Way 
Rally rus, ara, a més de no re-
petir-se, ha demostrat estar en 
plenitud física guanyant la Baja 
Hongria copilotat per l’anoienc 
Àlex Haro de Moto Club Igua-
lada amb el Mini John Cooper 
Works Rally. 
Al finalitzar la prova honga-
resa puntuable per la Copa del 
Món de Ral.lis Cross Country, 
Roma comentava: “Ha estat un 
dia molt difícil, súper dur. Ha 
estat plovent tota la nit i esta-
va tot molt enfangat. Era molt 
difícil conduir, hi havia molta 

Victòria per Roma i Haro a la Baja 
Hongria de cotxes i Vilà guanya a 
quads júnior

aigua i la pista era molt canvi-
ant, però hem pogut córrer bé 
“, comentava Nani. 
“Al matí hem tret diferències 
importants. A la tarda ens ha 
costat una mica més trobar 
el bon ritme, però bé, al final 
estem satisfets de com ha anat 
tot “, afegeix Roma, que es 
mostra content amb el cotxe, 
amb l’equip i amb la victòria:” 
El Mini ha funcionat de me-
ravella i l’equip ha fet un gran 
treball “. 
Sobre el seu copilot Àlex Haro, 
Nani Roma assenyala que 
“l’important és que tant Àlex, a 
qui vull felicitar especialment, 
com jo ens sentim bé dins del 
cotxe i és molt important anar 
corrent carreres”. “Cada dia ens 

sentim més en forma i crec que 
està sent una molt bona prepa-
ració per al Dakar”.
Pel que fa a la categoria de 
quads, hi participà el pilot ano-
ienc Dani Vilà de Moto Club 
Igualada amb Yamaha. Des-
prés de la seva victòria absolu-
ta a la Baja Aragó, Vilà arribava 
líder del campionat.
Molt bé van començar les co-
ses pel pilot anoienc doncs va 
arribar encapçalar la classifica-
ció de quads però per proble-
mes es classificà finalment en 
la cinquena posició. I primer 
classificat a la categoria júnior, 
categoria aquesta en la que li-
dera el campionat, i segon ab-
solut a la classificació general 
del campionat de quads.

VolCAT 2019, opcions 
per participar-hi

CICLISME / LA VEU 

La pròxima edició de la 
VolCAT espera amb 
més senders que mai, en 

una cursa que garanteix diver-
sió sobre de la bicicleta.
La clàssica cursa per etapes 
en Mountain Bike, arriba amb 
més novetats perquè gaudei-
xis d’unes vacances diferents 
per Setmana Santa. I és que 
el fet d’augmentar el nombre 
d’etapes, de 3 a 4 dies, fa que 
els reptes siguin encara més 
grans.
Ser finisher de la VolCAT té un 
gran valor per a tots els parti-
cipants. Etapes d’una prova de 
categoria UCI S2, que sorpre-
nen a tots aquells que l’han 
provat en les seves anteriors 
edicions, però que alhora, fan 
treure el màxim potencial de 
cada corredor, que pot demos-
trar el seu entrenament en una 
cita ineludible per a tot amant 
de la BTT.
La sensació a l’arribar a meta 
és indescriptible i el 2019, 
l’objectiu serà més gran en 
disposar d’una etapa més, que 
sens dubte farà que gaudeixis 
de la muntanya com mai ho 
has fet.
Prova d’això, és la presència 

de corredors de primer nivell 
internacional, que ja han con-
firmat la seva presència, com 
és en Thiago Ferreira i tot el 
seu equip DMT Racing al 
complet, que avalen la quali-
tat de la prova i els seus recor-
reguts a l’assistir any rere any.

Més opcions que mai per 
participar
Si vols començar a familiarit-
zar-te amb la prova i penses 
que 4 etapes són massa, pots 
disputar la Half VolCAT, en 
què podràs recórrer dues eta-
pes, les de dijous i divendres o 
les de dissabte i diumenge. I si 
vols una petita ració de diver-
sió, també pots triar una etapa 
i gaudir-ne com mai. La millor 
manera de comprovar que la 
VolCAT està feta per a tu.
Però encara hi ha una altra 
opció de participació, la Vol-
CAT per parelles. En la qual 
hi haurà categoria masculina, 
femenina i mixta. La millor 
manera de competir i gau-
dir amb el teu company /a de 
Mountain Bike. No hi ha mi-
llor viatge que compartir-ho 
amb els més propers.
Tu tries com delectar-te pels 
senders i rutes de la terra de 
la BTT. 
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora presenta 
la setmana vinent, coincidint 
amb la Festa Major d’Iguala-
da, Xiques, una innovadora 
proposta de microteatre que 
compta amb cinc especta-
cles creats expressament per 
l’ocasió per una vintena d’ar-
tistes locals i comarcals de 
diferents disciplines i que es 
representaran en cinc espais 
poc convencionals del teatre 
de la plaça de Cal Font.
Es tracta d’espectacles de 
15 minuts de durada que 
es representaran el dimarts 
21, dimecres 22 i dijous 23 
d’agost entre les 18:30h i les 
21:30 h. Es faran 4 passis di-
aris de tots 5 espectacles – és 
a dir 20 funcions diàries i un 
total de 60 en els tres dies – 
per tal que els espectadors 
tinguin el màxim d’opcions 
per triar quants espectacles 
volen veure, i quin dia i a 
quina hora.
Cada espectacle compta amb 
artistes d’Igualada i la seva 
comarca (entre dos i cinc 
integrants) de diferents dis-

ciplines artístiques (músics, 
actors, dramaturgs, etc) que 
han creat l’espectacle expres-
sament per a l’ocasió tenint 
en compte l’espai on es re-
presentarà, que també juga 
un paper fonamental. Així 
doncs, Xiques, es farà en cinc 
espais no convencionals del 
teatre i descobrirà al públic 
racons insòlits del Teatre de 
l’Aurora on habitualment no 
s’hi fa teatre, com els cameri-
nos, les golfes, el vestíbul, 
el bar o la sala d’assaig de la 
Coral La Llàntia.
Xiques, és una proposta que 
neix de la mà de l’actor Joel 
Grau i que comptarà amb la 
participació d’una vintena 
d’artistes: David Berenguer, 
Víctor Borràs, Cels Bur-
gès, Íngrid Domingo, Jor-
di Farrés, Pep Farrés, Mosa 
Garcia, Joel Grau, Munseta 
Pelfort, Maria José Lizarte, 
Àfrica Llorenç, Marc Mateu, 
Alessii Scotto, Mònica Tor-
ra, Jacob Torres, Montser-
rat Valentí, Elisabet Vallès i 
Carles Viarnès.

Els espectacles

Les temàtiques dels cinc es-
pectacles, així com els artis-
tes i les disciplines que els 
conformen, són molt diver-
ses. A Suite. Escollint renún-
cies coneixerem la història de 
l’Elisabet que ha de prendre 
una decisió crucial, la del 
Jacob que no pot suportar 
viure des del suïcidi del seu 
únic fill, i la del Carles que 
en té set. L’Elisabet i el Ja-
cob no es coneixen però un 
fet irreversible els unirà per 
sempre. Molta merda narra 
els moments previs d’una ar-
tista abans de sortir a escena, 

El Teatre de l’Aurora presenta 5 espectacles de 
microteatre durant la Festa Major

on el pànic i l’eufòria la dese-
quilibren. A En venda desco-
brirem els mètodes cada ve-
gada més sofisticats per dur 
a terme mobbing immobili-
ari i poder fer fora a la gent 
gran del barri per convertir 
els seus pisos en moderns 
apartaments. Un músic d’èxit 
d’una fragilitat i sensibilitat 
extrema es tanca un bon dia 
en unes golfes i s’hi estableix 
indefinidament, renunciant 
voluntària i decididament al 
món exterior, és la història 
de Llirep Der: les golfes del la-
ment. Finalment, La fregona 

narra la història d’una dona 
de fer feines que s’ha carre-
gat una valuosa escenografia 
i el consell d’administració 
del Teatre l’ha citat a la Sala 
de Reunions, de forma extra-
ordinària i urgent, per enfo-
car la qüestió. 

Abonaments
Per tal de facilitar que els 
espectadors es puguin fer el 
seu propi recorregut i triar 
quan i què volen veure, el Te-
atre de l’Aurora posa en mar-
xa un sistema d’abonaments 
amb entrades que van de 5 a 
8 euros i que permeten triar 
entre una entrada sola per 
un sol passi o cinc entrades 
per repartir entre dies i es-
pectacles (els abonaments no 
són nominals i permeten ad-
quirir entrades per a un ma-
teix espectacle o per diver-
sos). Les entrades es venen 
exclusivament a al Teatre de 
l’Aurora el proper dilluns 20 
d’agost de 19 a 20 hores, i 
els dies 21, 22 i 23 d’agost de 
17:30h a 21:30h ininterrom-
pudament mentre es van fer 
els espectacles. 

Igualada acull l’exposició dels presos censurada a Madrid
EXPOSICIÓ / LA VEU 

El vestíbul del Teatre de l’Au-
rora acull una reproducció de 
l’obra Presos polítics a l’Espa-
nya contemporània de l’artista 
Santiago Sierra. Aquesta peça, 
formada per 24 fotografies en 
blanc i negre, va ser retirada de 
la 37a edició de la fira ARCO 
de Madrid al febrer d’aquest 
any. La instal·lació que presen-
ta una vintena de fotografies 

de rostres pixelats, sense nom 
i amb un petit text que explica 
perquè estan a presó, fa re-
ferència a 74 presos polítics 
de posicions molt diverses i 
es podrà veure per primera 
vegada a l’Anoia gràcies a la 
col·laboració entre el Teatre 
de l’Aurora i La Cultural i a 
la cessió que n’ha fet El Ga-
raje Ediciones.
Presos polítics a l’Espanya 
contemporània documen-

ta una setantena de presos 
polítics entre els quals hi 
figuren Oriol Junqueras o 
Jordi Sànchez, els artistes 
detinguts per la represen-
tació de l’obra de titelles a 
Madrid durant la celebra-
ció del Carnaval del 2016, 
simpatitzants del moviment 
15M, membres del grup 
ecologista Solidari@s o di-
rectius del diari basc Egin, 
entre d’altres.



Gustav Klimt El petó 1907-1908

Palau Belvedere

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El complex palatí Belvedere, una colossal manifestació del 
barroc que, aquest 2018, en el centenari de la mort de Gustav 
Klimt, ret un homenatge al seu talent pictòric

Tot aquest impressio-
nant conjunt arquitec-
tònic d’estètica barroca 

està erigit en dos majestuosos 
palaus -popularment iden-
tificats com el palau de dalt i 
el palau de baix: el palau de 
dalt, el pròpiament anome-
nat palau Belvedere, és avui 
un museu; i, l’altre, anome-
nat Schwarzenberg, o palau 
de baix, també té un caràcter 
exclusivament residencial. Tot 
aquest complex palatí va ser 
construït segons el projecte de 
Johann Lukas von Hildebran-
dt, al llarg de nou anys, i va ser 
inaugurat el 1723, per a cele-
brar la victòria austríaca con-
tra els turcs. Emperò, de se-
guida va convertir-se en  una 
residència d’estiu destinada a 
diverses celebracions i festejos 
sobretot per a realçar la popu-
laritat del príncep Eugeni de 
Savoia; passant a la seva mort, 
a ser propietat de l’emperadriu 

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

A una certa distància del centre de Viena, a la zona on hi 
havia les antigues portes de la ciutat, et trobes amb el recinte 
imperial popularment conegut com a Palau Belvedere. 

Maria Teresa. I, el punt d’unió 
entre aquests dos edificis d’ex-
cepció el constitueixen uns 
meravellosos jardins disposats 
en diferents nivells del terreny 
mostrant uns decoratius mo-
tius geomètrics i al·legòrics. 
Aquests apunten a ser la ma-
jor manifestació del disseny 
paisatgística en el sí de l’arqui-
tectura  barroca, a la qual s’hi 
suma, davant del Belvedere 
Superior, l’estanc que havia de 
reflectir tota l’amplitud de la 
seva imponent façana. 
Pel que fa referència al Belve-
dere Superior –simplificant, el 
popular Palau Belvedere- en 
els nostres dies aquest impo-
nent edifici se’t presenta com a 
un immoble molt més emble-
màtic que per la seva estètica 
barroca si es té en compte que 
ha esdevingut un excepcional 
aparador museístic no sola-
ment per la pròpia descrip-
ció històrica del mateix palau 

sinó per definir-se com a un 
consumat museu austríac de 
l’art barroc amb una significa-
da col·lecció de pintures d’un 
marcat signe imperialista, en 
honor a la corona austríaca. 
Ara bé, la mostra més rellevant 
d’aquest edifici és la famosa 
Galeria austríaca que exposa 
les obres dels segles XIX i XX; 
amb un particular reconeixe-
ment al Modernisme Vienès 
(Gustav Klimt, Egon Schiele 
y Oskar Kokoschka); àdhuc 
amb un especial elogi a l’obra 
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pictòrica de Klimt, d’entre les 
quals en destaca -la seva rea-
lització de fama mundial: “El 
petó”. “El petó” va ser pinta-
da al 1908 i està representada 
per ell mateix i Emilie Flöge, 
la seva parella; en un escenari 
d’amor, de daurats i d’un ocult 
erotisme. 
Quant al Belvedere Inferior, 
des del seu vessant de residèn-
cia reial, aquest veu magnifi-
cada la seva funció amb uns 
més que ampul·losos habita-
cles com: la Sala dels Grotescs, 

la Galeria de Marbre i la regia 
Habitació Daurada. És aquí, 
i a l’Orangerie, a més d’altres 
dependències, els espais on 
puntualment hi concorren al-
gunes Exposicions itinerants. 
Tanmateix, hi ha un espai 
declaradament reservat a ho-
norar un dels moments més 
rellevants de la història de l’Es-
tat austríac, aquell en què, anys 
després de la Segona Guerra 
Mundial, Àustria va signar el 
seu tractat d’independència, el 
15 de maig de 1955.
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Metge i líder social

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

F rancesc Botet Casadesús 
(Igualada, 1933-1995) Cur-
sà primers estudis a l’Escola 

Pia. Medicina a la Universitat de 
Barcelona. S’especialitzà en cirurgia 
i traumatologia a l’hospital de Sant 
Pau. 
Fou adjunt del Dr. Solà a l’hospi-
tal d’Igualada, on en 1965, fou Cap 
d’Urgències. El 1968 s’inaugura l’es-
cola d’Infermeria, projecte que ell 
impulsà. El 1970 obté la plaça de 
cirurgia i traumatologia. El 1980 es 
nombrat Director mèdic, de dit cen-
tre hospitalari.
Per l’abril de 1966 substituí al seu 
pare, Dr. Botet Pallarès, en la pre-
sidència de la Creu Roja d’Iguala-

da, on en 1974 es crea una escola 
de Socorrisme. Després de moltes 
gestions, s’inagura el nou local de 
l’Assemblea, en 1983.  Es crea l’Àrea 
de Benestar Social, en 1989. Fou 
President del Comitè Local (1990) i 
en 1992, per unanimitat, fou nome-
nat President del Comité de l’Anoia. 
Ocupà, en 1975, la Sotspresidència 
a Creu Roja Provincial de Barcelo-
na. Va assolir la Medalla d’Or de la 
humanitària institució.
Fou metge de varis clubs esportius 
locals.
Era nét de metge (Dr. F. Casadesús), 
fill de metge, i pare de metge (Dr. 
Xavier Botet) que l’ha substituit en 
la presidència de Creu Roja Anoia.
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La Maria Aurèlia Capmany, una gran dona 
que va viure i escriure la vida en femení

Des d’aquesta pàgina 
em sumo, juntament 
amb la Llegim...? Lli-

breria i la llibreria Pròleg, de 
Barcelona, al calendari d’actes 
-espectacles, conferències, ex-
posicions o sessions acadèmi-
ques- i reedicions que s’aniran 
celebrant –també a Igualada- 
amb motiu del centenari del 
naixement de Maria Aurèlia 
Capmany; unes iniciatives 
que es proposen rescatar les 
seves grans aportacions des 
dels àmbits feminista, cultural 
i social, endemés de convi-
dar a tothom a una veritable i 
atenta revisió de la seva obra i 
del seu ideari. 
Ha estat, doncs, aquest 3 de 
agost la data de commemora-
ció dels 100 anys del seu nai-
xement;   punt de partida per 
a la celebració de l’Any Maria 
Aurèlia Capmany, en què es 
vol palesar que, ella, abans 
que res va ser una dona d’una 
absoluta sensibilitat feminis-
ta que va saber transmetre 
amb una fecunda producció 
literària essencialment com a 
novel·lista, assagista, drama-
turga -influenciada per Sartre, 
Woolf, Proust, Duras, entre 
altres; tot un pensament que 
va convertir-la en una incan-
sable activista cultural. 
Personalment, sí bé després 
d’haver llegit “Quim, Quima”, 
una obra que et descobria de 
manera irònica i atrevida una 

altra mirada de les identitats 
sexuals tot presentant una re-
flexió potent i crítica dels rols 
sexuals tradicionals; la Maria 
Aurèlia que més interès em 
va despertar va ser la Maria 
Aurèlia assagista: aquella de 
“La dona a Catalunya”, un do-
cument de tombant dels sei-
xanta, en el qual -i tenint en 
compte les meves inquietuds 
de joventut- hi vaig descobrir 
la situació de la dona així com 
la vida i la societat catalana 
d’aquell període. 
Coincideix la meva coneixen-
ça d’aquesta gran dona amb 
l’època en què va estar estre-
tament vinculada a l’Ajunta-
ment de Barcelona,   un ajun-
tament que per aquells dies 
acabava d’estrenar la definició 
del que eren els nous ajunta-
ments democràtics.
La Maria Aurèlia se situa en 
l’esfera feminista que establia 
un estret paral·lelisme entre 
l’opressió femenina i l’opressió 
de classe; i, és precisament en 
aquests termes que em sento 
partícip de totes les reivindi-
cacions que se li puguin re-
ferir per ser una de les refe-
rents feministes de les dones 
dels anys 70; sense obviar que 
no ha estat prou reconeguda 
en la seva condició d’escrip-
tora. Tanmateix, la seva esfera 
d’activista i de dona pública 
(anys de compromís polític a 
l’Ajuntament i a la Diputació) 

han contribuït a fer vigent el 
seu pensament, sobretot en 
tres aspectes: la reivindicació 
dels drets de les dones des de 
qualsevol estadi reivindicatiu; 
el  catalanisme com a expres-
sió del sentiment popular i la 
persecució d’una socialdemo-
cràcia d’esquerres.
La Maria Aurèlia havia nascut 
a Barcelona, el 3 d’agost de 
1918, filla del famós folklo-
rista Aureli Capmany, col·la-
borador de diverses revistes 
infantils. Va rebre les sàvies 
ensenyances del temps de la 
República (Institut-Escola de 
la Generalitat) i es va llicen-
ciar en Filosofia a la Univer-

sitat de Barcelona, de la post-
guerra. Durant la Dictadura, 
bastants anys van situar-la 
com a mestra d’ensenyaments 
secundaris, alhora que s’estre-
nava a fer pública la seva obra 
i aviat aniria  guanyant presti-
gi com a narradora i assagis-
ta, a més de participar d’una 
gran passió pel teatre, amb la 
fundació i direcció de l’Esco-
la d’Art Dramàtic Adrià Gual. 
El seu inequívoc compromís 
amb la lluita per a l’allibera-
ment de la dona i una con-
tundent contestació a tants 
anys de dictadura feixista van 
empènyer-la a la militància 
del Partit Socialista de Cata-

lunya, mentre ocupava diver-
sos càrrecs institucionals i de 
govern; unes responsabilitats 
que va assumir fins a la seva 
mort, a l’any 1983. 
Òbviament, no puc més que 
considerar que -potser per la 
circumstància de ser veïnes 
(La Rambla – Plaça Reial) i de 
moltes coincidències- aques-
ta dona, juntament amb la 
Montserrat Roig, és una de 
les que més han marcat la 
meva manera d’entendre i po-
sicionar-me davant les grans 
transformacions polítiques i 
socials de les últimes dècades 
del franquisme.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa



Un puntal de Creu Roja

als qui els agrada que al mu-
nicipi, gaudeixi de propostes 
lúdico-culturals  diverses. Re-
cordem que durant 10 anys és 
va dur a terme una de les pri-
meres fires tradicionals, la Fira 
de la Transhumància; actual-
ment es du a teme el Concert 
del Pastor, amb música durant 
tota la nit per als joves;  també 
compte amb l’Observatori as-
tronòmic, on durant tot l’any 
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es duen a terme observacions 
i altres activitats vinculades a 
la meteorologia i l’astronomia, 
de vegades fins i tot acompa-
nyades de gastronomia tradi-
cional; compta també amb el 
Memorial de l’Exèrcit Popular 
de la República, que es pot vi-
sitat cada diumenge a les 11 del 
matí o visites concertades; a la 
Guàrdia és duen a terme cada 
estiu els Concerts de Jazz a la 

Palla i, de forma biennal, la tro-
bada de pagesos i escultors; en-
tre d’altres activitats que fan de 
Pujalt un municipi molt actiu.
Pujalt un poble molt actiu tant 
lúdicament com culturalment. 
La pedra, la cultura i la tradició 
se sumen en un entorn incom-
parable
Pel que fa a l’Opera a la Pedra, 
aquesta iniciativa ha fet possi-
ble gaudir durant 10 anys d’uns 

recitals d’alta qualitat, amb can-
tants i pianistes professionals, 
que han fet més encantadores, 
si és possible, aquestes parets 
de pedra tan plenes d’història,
Ah i sabeu com va néixer 
aquesta iniciativa? Doncs el 
Ramón Prat i la Susanna, en-
amorats d’aquestes contrades, 
tot fent la ruta de l’Anoiabike-
tour i veient aquests pobles 
de pedra tan encantadors, va 

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
22 setembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels 
altres i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk 
Adwards l'any 2010.
 
 
 

sorgir la màgia:  seria possible 
poder gaudir de l’òpera a l’aire 
lliure i amb aquest entorn de 
pedra com a teló de fons? i ja 
veieu n’hem celebrat la seva 
primera dècada. 
Esperem que tots plegats po-
guem seguir gaudint d’iniciati-
ves com aquestes que fan dels 
nostres pobles marcs incom-
parables i escenaris de primera 
categoria.

La Polifònica de Vilafranca a la Brufaganya

El dimecres 22 d’agost, a 
les 21:30, la Polifònica 
de Vilafranca presenta-

rà “Sons d’aquí, sons d’allà” a 
Sant Magí de la Brufaganya. El 
concert alterna música catala-
na amb composicions d’arreu 
del món, obres que el cor va 
tenir l’oportunitat de conèi-
xer l’any passat amb motiu de 
la celebració a Barcelona del 
Simposi Mundial de Música 
Coral. A més, té la particulari-
tat que és cantat tot de memò-
ria i amb diferents col·locaci-
ons i moviments escènics. 
En la part corresponent a 
la música catalana tindrem 
oportunitat d’escoltar obres 
tan conegudes com “La sarda-
na de les monges”, “Marinada”, 
“L’Hereu Riera”, “Muntanyes 
regalades”, originals o har-
monitzades per música molt 
coneguts de principis del se-
gle XX: Enric Morera, Pérez- 
Moya, Cumellas i Ribó, Sanc-
ho i Marraco... 
La Polifònica de Vilafran-

ca va ser creada l’any 1947 a 
Vilafranca del Penedès, ara 
fa poc més de 70 anys, amb 
l’objectiu de cantar nadales i 
corals durant la temporada de 
Nadal, i el seu nom era “Cor 
Nadalenc”. Des d’aleshores,  
ha continuat la seva activi-
tat  sense interrupció, havent 
ampliat significativament els 
seus objectius i repertori, que 
avui es compon de centenars 
d’obres de diferents estils de 
música coral, amb un interès 
especial per les composicions 
catalanes. L’actual director és 
David Hernàndez Urpí,  amb 
Miquel Villalba Castells, di-
rector assistent. 
El cor ha actuat arreu de Ca-
talunya i a molt  països euro-
peus. La Polifònica de Vila-
franca ha col·laborat sovint 
amb orquestres, cors i direc-
tors de renom, com Josep Vila 
Casañas, Hervé Niquet, Paul 
Mc Creesh o Marc Timón, 
per citar-ne alguns. El cor ha 
realitzat enregistraments per 

a ràdio i televisió i ha partici-
pat en diversos festivals i cicles 
corals, tant a Catalunya com a 
l’estranger.
Entre les darreres actuacions, 
cal destacar la primera audi-
ció de la Missa in honorem 
Sanctissimae Trinitatis KV 
167 de  Mozart o  el concert 
inaugural del Simposi Mun-
dial de Cant Coral a l’Audi-
tori de Barcelona.
Si bé el concert no comença 
fins a dos quarts de deu, com 

en altres concerts que es fan 
a de Sant Magí de la Brufaga-
nya a partir de mitja tarda es 
podrà gaudir d’un berenar-so-
par a preus populars en taules 
instal·lades a l’esplanada del 
santuari i després del con-
cert l’organització obsequiarà 
tothom amb xocolata desfeta 
amb coca i pa torrat.
El concert no entra dins de la 
programació de les Nits Mu-
sicals de la Brufaganya i serà 
d’entrada lliure, si bé es dema-

narà la col·laboració econòmi-
ca dels assistents amb el siste-
ma de “taquilla inversa”. Així 
i tot es recomanable reservar 
entrades preferentment al cor-
reu: amicssantmagi@tinet.cat  
o bé als telèfons 659.44.34.67 
o 616.43.36.87 indicant el 
nom i el nombre d’entrades. 
D’aquesta manera es podrà 
gaudir d’un millor lloc i l’or-
ganització podrà fer una pre-
visió per poder preparar com 
cal els entrepans a fer.



Una terrorífica visita a l’infern
Estrena •  El Pacto

REDACCIÓ / LA VEU

M ónica (Belén Rueda) és una 
dona que adora Clara (Mi-
reia Oriol), la seva filla ado-

lescent. Però un dia la jove és trobada 
inconscient, com si hagués entrat en 
un inexplicable i profund coma. Da-
vant d’aquesta situació, els experts ve-
uen complicat que la jove desperti, pel 
que sembla que té les hores comptades. 
Per això, enmig d’un gran dolor, Mó-
nica es nega a acceptar la irremeiable 
pèrdua de la seva filla i, arrossegada 
per la desesperació, pren una decisió 
que portarà importants conseqüènci-
es. Gràcies a això, Clara torna a la vida 
miraculosament. Així comença el viat-

ge cap a l’infern de Mónica.
David Victori (Hijo de Caín) debuta 
com a director i guionista del seu pro-
pi llargmetratge amb aquest thriller 
de terror, que està protagonitzat per 
Belén Rueda (La nit que la meva mare 
va matar el meu pare) i Mireia Oriol 
(ESO Entitat sobrenatural oculta). En 
el repartiment també hi trobem a Da-
río Grandinetti (La reina de la por), 
Antonio Durán ‘Morris’ (Fariña), Jo-
sean Bengoetxea (Quan deixis d’es-
timar-me) i Carlus Fàbrega (Yo soy 
Bea).
Amb elements sobrenaturals, aquest 
thriller, segons el seu director, “té com 
a punt de partida les idees: Què no 
series capaç de fer per evitar la mort 
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Un motel i Disneyworld
Tous •  The Florida Project

REDACCIÓ / 

L a pel·lícula explica la història, 
que passa a Florida, de Mooney 
i els seus amics mentre s’allot-

ja amb la seva mare durant un estiu 
en un econòmic motel proper a Dis-
neyworld.
Que consti, d’entrada, que un té pre-
judicis contra les pel·lícules amb nen, 
aquests descarats anuncis de Kleenex. 
Però aquesta excepció a la regla, que 
signa el jove, però ja consagradíssim, 
Sean Baker ( ‘Tangerine’), té d’inno-
cent la puresa de la mirada d’aquestes 
nenes marktwainesques que ens passe-
gen per aquest motel de supervivents 
sense restar-li gens de verisme. Al con-

trari, a aquest estudi sociològic que 
reposa sobre una intel·ligent, original 
i audaç, base conceptual: els ravals de 
DisneyWorld com a símbol de tots els 
oblidats del somni americà. 
Es diria que Baker s’ha aplicat a plo-
mar, un per un, els més molestos tics 
del cinema social (miserabilisme turís-
tic, maniqueisme pueril ...), per que-
dar-se amb l’enlluernador Humanisme 
personificat per un Dafoe, que encar-
na, gairebé literalment, a un àngel de 
la guarda. Que soni l’enganxosa ‘Cele-
bration’, de Kool & the Gang, a l’inici 
del film, és tota una declaració d’in-
tencions. Sense deixar de ser política, 
aquesta pel·lícula és tota una celebra-
ció del cinema i de la vida.

Acció i persecucions
Estrena •  El espía que me plantó

REDACCIÓ / 

S ense voler-ho, Audrey (Mila Ku-
nis) i Morgan (Kate McKinnon), 
dues amigues de Los Angeles, es 

veuen involucrades dins d’un assump-
te que els supera. D’improvís, l’exnòvio 
d’Audrey apareixerà el seu apartament 
fugint d’un grup d’assassins que es tro-
ben perseguint. Davant la situació a 
Audrey i Morgan no els quedarà més 
remei que entrar en acció i veure em-
bolicades en una gran conspiració in-
ternacional. 
Durant el recorregut a través d’Europa 
que emprenen aquestes dues espies afi-
cionades i atabalades, fan escala per al-
guns dels punts més icònics en el tour 
no oficial d’aquest gènere cosmopolita 
en el qual van brillar herois masculins 
que responien per James Bond, Ethan 
Hunt o Jason Bourne. Tot perfecte, és 
clar, molt d’homenatge i irrespectuós 
respecte a la fórmula (trepidants se-
qüències de persecucions, sorpreses, 
conspiracions i credibilitat suspesa en 

el trapezi del més difícil encara), però 
la qüestió no és aquesta.
Després d’aquest periple pel Vell Con-
tinent no s’amaga Ian Fleming, sinó el 
tarannà destructiu, groller, cafre, in-
culte, estúpid, xovinista i absurd dels 
Griswold.
L’espia que em va plantar no és ni més 
ni menys que la Missió: Impossible de 
Les vacances europees d’una chiflada 
família americana (1985), no per res 
dirigida, com aquesta adorable bo-
geria interpretada per una Mila Kunis 
molt Dean Martin i una Kate McKin-
non molt Jerry Lewis, per una dona: 
Amy Heckerling.
Dotada d’un sentit de l’humor entre 
pallasso i gamberro, on els personat-
ges masculins van morint aparatosa 
i grotescament o fent el ridícul de la 
manera més estrepitosa, la pel·lícula 
arrasa amb tots els tòpics imaginables, 
incendia la lluita de sexes i converteix 
la vagina en una potencial arma de 
destrucció massiva i arca de l’aliança 
perduda.

d’un ésser estimat? i què li passa a qui 
tracta de sortejar el curs natural de la 
vida?”. Sense cap mena de dubte, pas-

sareu una estona “infernal” durant un 
parell d’horetes. Una mica de por en-
mig del calurós estiu.



MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ 
Estats Units. Comèdia romàntica i musical. D’ Ol Parker. 
Amb Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin 
Firth, Stellan Skarsgard, Cher, Meryl Streep..  
La pel.lícula ens porta de viatge al estiu on va començar tot. 
Des de la seva vida en el present, els protagonistes ens ex-
pliquen els fets succeïts el màgic estiu en què va començar 
aquesta història dels tres possibles pares de Sophie. Amb les 
cançons del grup musical Abba.

MISION IMPOSIBLE. FALLOUT
Estats Units. Intriga i acció. De Christopher McQuarrie. 
Amb Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon 
Pegg, Alec Baldwin, Angela Bassett.
isè lliurament de la nissaga. En aquesta ocasió presenta a 
Ethan Hunt i el seu equip IMF, amb alguns aliats coneguts, 
en una lluita contra rellotge després que una missió surti 
malament. Però Hunt és un home de molts recursos.

EL PACTO
Espanya. Thriller. De David Victori. Amb  Belén Rueda, 
Dario Grandinetti, Mireia Oriol. 
Mónica és una dona que adora Clara, la seva filla adolescent. 
Però un dia la jove és trobada inconscient, com si hagués 
entrat en un inexplicable i profund coma. Davant d’aquesta 
situació, els experts veuen complicat que la jove desperti, pel 
que sembla que té les hores comptades.

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Leo Harlem, 
Alejandro Serrano, Jordi Sánchez, Berto Romero. 
Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina que somia 
amb un treball en el món financer. En plena crisi de parella, 
i amb grans deutes, fa una promesa que no pot complir: si el 
seu fill Nico, de 9 anys, treu tot excel·lents, el portarà a unes 
vacances d’estiu inoblidables.

THE EQUALIZER
Estats Units. Acció. D’Antoine Fuqua. Amb Denzel Was-
hington, Pedro Pascal, Bill Pullman   
Torna a la gran pantalla Robert McCall (Denzel Washin-
gton), el veterà ex-agent del govern que decideix seguir 
combatent pel seu compte contra delinqüents, segrestadors 
o qualsevol tipus de extorsionador, per molt arriscats que 
siguin. Però en aquesta ocasió, aquest justicier va a haver de 
enfrontar-se a un cas en el qual entraran en joc qüestions 
molt personals.
  

HOTEL TRANSYLVANIA 3
Estats Units. Animació, De Genndy Tartakovsky 
Aquesta vegada, la popular família de monstres s’embarca 
en un creuer de luxe perquè per fi Drac pugui prendre un 
descans vacacional. Però les vacances de somni es conver-
teixen en un malson quan Mavis s’adona que Drac s’ha ena-
morat de la misteriosa capitana de la nau, Ericka, qui amaga 
un perillós secret que podria destruir tots els monstres..

MEGALODON 
Estats Units. Acció. De  Jon Turteltaub. Amb  Jason Stat-
ham, Bingbing Li, Rainn Wilson   
En el lloc més profund del planeta, encara més profund que 
la pròpia fossa de les Mariannes, un grup d’investigadors es 
troba realitzant una expedició com a part d’un programa 
internacional de vigilància submarina. Així, fan el des-
cobriment de les seves vides alhora que corren un greu 
perill Després que el seu submergible fos atacat per una 
gegantesca criatura

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

FINS EL 30 D’AGOST: 
TANCAT PER VACANCES

1/ EL PACTO
Dv Ds Dll a Dj: 
16:20/18:40/20:50/22:55
Dg: 12:15/16:20/18:40/20:50/22:55

2/ LOS INCREÍBLES 2 
Dv Ds Dll a Dj: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:30/16:00/18:30/21:00
Dimarts: sessió 16:00 en VOSE

3/ THE EQUALIZER 2  
Dv Ds Dll a Dj: 17:40/20:10/22:40
Dg: 12:30/15:15/17:40/20:10/22:40
Dimarts: sessió 22:40 en VOSE

4/ MEGALODON
Dv Ds Dll a Dj: 
15:50/18:10/20:35/22:45 
Dg: 13:00/15:50/18:10/20:35/22:45 

5/ LOS INCREIBLES 2
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00
Diumenge: sessió 12:00 en Català.

6/ EL ESPÍA QUE ME PLANTÓ
Dv Ds Dll a Dj: 17:20/19:45/22:20
Dg: 12:45/15:00/17:20/19:45/22:20
Dimarts: sessió 19:45 en VOSE

7/ MAMMA MIA: UNA Y OTRA VEZ
Dv a Dj: 15:45/18:05
7/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv a Dj: 20:25
7/ MISION IMPOSIBLE FALLOUT
Dv a Dj: 22:15
Dimarts: sessió 22:15 en VOSE
7/ ANT-MAN Y LA AVISPA
Dg: 13:15

8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv a Dj: 15:55/17:55
Dg: 12:50/15:55/17:55
8/ MISION IMPOSIBLE FALLOUT
Dv a Dj: 19:55
8/ EL RASCACIELOS
Dv a Dg: 22:50
8/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE 
DE LAS BESTIAS
Dll a Dj: 22:50

TANCAT PER VACANCES

LAS GUARDIANAS (7A)
Dg: 18:00
THE FLORIDA PROJECT (7A)
Dg: 19:55 

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Si no és una gavardina o una armilla és el parer d’un polític. Una mica 
de cada / 2. Aviso que l’Alberto no hi és tot. Aquesta part tan vistosa de la flor és com la Isabel 
/ 3. Ballaruga balear. A dins hi ha llavors, a fora música. Al cor d’en Lluc / 4. Ajuntar quan 
ja decau l’embrunir. Rauxes no precisament de vent / 5. Escometo cloïsses i olives com faria 
un pardal. Fou un país i ara és un tros de marfanta / 6. Fa servir al revés del món, com a cal 
ianqui. Qualitat de no tenir forma concreta, com l’amor quan no desconfia / 7. Per predicar 
amb l’exemple no hauria de ser ell sol. Mig metre de longitud de fa molts anys / 8. Ornament 
dels diaques mancat d’allò que no sona. Instruments de pedra que poder van arribar volant / 
9. Parets del quarto. Desproveït provisionalment de raó. Zero a la dreta / 10. No les estrenaran 
mai més. Crustaci fent honor a la seva mala fama / 11. Entra en èxtasi. Dura minuts en el regne 
animal i anys entre els humans. El plany de mig país / 12. S’assembla força a en Paul, en Tamu-
do. Assimila la dona incorruptible / 13. Declaració al mig del carrer (perquè la pinya acabi bé). 
Tres quarts del territori d’Oslo.

VERTICALS: 1. Fer amb els preus allò tan lleig (i predicar, ara sí, amb l’exemple). Mena els 
anàtids a cop de badoquera / 2. Article a contrapèl. Uns quants dels molts fruits que dóna el 
nesprer. Al centre del camp / 3. Està carregada de bilis. Esmoli ben bé l’eina / 4. Porgo fum. Sala-
mandres, tritons i companyia, en família / 5. Ritme avocàlic. Solen ser les més afectades en cas 
de modificació del règim tarifari. Ningú la guanya en virtut / 6. No és un problema que sobri, 
el del tumor dels cascos dels cavalls. Més ràpida que la combustió / 7. Interior de pis. Les seves 
juntes no se celebren, es trepitgen i ja està. Organisme de pensament / 8. Aquella coloració 
que té el dolor. Tant a l’Aran com a Tolosa el coneixen de primera mà / 9. La part més molesta 
de la plata. Primer partit polític digital de la història / 10. El xot grimpaire. Versió modesta i 
comprensible del trinitrotoluè. Gos escuat / 11. Si se’l menja una serp es transforma en barret. 
No se’n veuen gaires com ells / 12. Vall tan tancada que és ideal per amagar-hi les claus. Fa una 
vida social tendent a zero.

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:
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Les 7 diferències per Laura Semitiel

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Ingredients 
(per a 2 pesrones)
· alvocat madur 1
· salmó fumat en llom 250 g
· ceba morada 1
· salsa de soja (2 cullerades)
   30 g
· brots de ceba per decorar
· wasabi per acompanyar

Elaboració
Tallem l’alvocat en dues mei·
tats de manera transversal, 
retirem l’os i buidem la carn. 
Rebutgem la pell. Tallem la 
carn de l’alvocat a daus. A 
continuació tallem el llom de 
salmó fumat a daus i pelem i 
piquem la ceba.

Col·loquem un cèrcol d’em·
platar sobre el plat de preseta·
ció i omplim amb la meitat de 
l’alvocat a daus, pressionem 
amb suavitat i col·loquem a 
sobre la meitat de la ceba (o 
una mica menys si ens resulta 

Tàrtar de salmó 
i alvocat 

excessiu). Barregem el salmó 
amb la salsa de soja i la col·
loquem sobre la ceba. Pressi·
onem amb suavitat abans de 
retirar el cèrcol.

Decorem amb brots de ceba 
(també poden ser d’alfals, de 
soja, de col o qualsevol altre 
que tinguem a mà) i acompa·
nyem amb una mica de wa·
sabi. Repetim l’operació per 
muntar el segon tàrtar i, un 
cop tinguem els dos plats lles·
tos, servim immediatament.

Degustació
Aquest tàrtar de salmó i alvo·
cat no només és súper ràpid 
de preparar sinó que és l’en·
trant perfecte per un dinar o 
sopar de celebració, tot i que 
està tan deliciós que ho anem 
a voler menjar cada dia. El 
podem servir amb unes tor·
rades de pa cruixents i un vi 
blanc fresc i lleuger que el 
complementi.
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Agost
17: Jacint, Anastasi, Bonifaci, Cecília, Màxim.

18: Clara, Agapit, Fermí, Flor, Helena. 
19: Magí, Andreu, Juli, Rufí, Tecla.
20: Bernat, Sever, Samuel, Filibert.  

21: Pius, Balduí, Fidel, Sidoni.
22: Mare de Déu; Hipòlit, Marçal.
23: Donat, Rosa, Minerva, Ovidi.

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

L a festa de l’Assumpció 
de Maria ens parla de 
com Maria, «la verge 

Immaculada, que havia estat 
preservada de qualsevol taca 
del pecat original, acabat el 
curs de la vida terrenal, fou 
emportada en cos i ànima 
vers la glòria del cel i exaltada 
per Déu en qualitat de Reina 
de l’univers, perquè tingués 
una més plena semblança 
amb el seu Fill, Senyor de se-
nyors i vencedor del pecat i 
de la mort». I nosaltres fem 
bé de veure-la com a Reina, 
sense oblidar mai que ella 
sempre és mare nostra, que 
ens acompanya en el nos-
tre pelegrinatge per aquest 
món, amb la seva intercessió 
maternal. Déu sol és Amor; 
però ella ha estat la més esti-
mada de les criatures, la que 
ha donat la millor resposta, la 
que ha estimat millor Déu, i, 
sobretot, la que ha donat nai-
xença humana a la presència 
del Fill de Déu; ella ha estat 
l’única causa humana de la 
presència divina del Fill de 
Déu entre nosaltres.
La presència de Maria no és 
ni espectacular ni impositi-
va, sinó que és una presència 
discreta, modesta, sense os-
tentació. La més gloriosa de 
les criatures és també la més 

humil. De fet, ella és la més 
gran, perquè és la més petita: 
El Senyor ha mirat la petitesa 
de la seva serventa... obra en 
mi meravelles (Lc 1,48.49). La 
seva presència no és, doncs, 
una presència tancada en ella 
mateixa, sinó que porta al seu 
Fill. Feu tot el que ell us di-
gui (Jn 2,5), sempre ens diu, 
com als servents de les noces 

de Canà de Galilea. Maria és 
una pura creatura que deu al 
Senyor tota la seva existència 
i tota la seva bellesa i que ho 
retorna a Déu amb un amor 
sense comparació. Ella, com 
a mare del Fill de Déu, està 
unida al misteri de salvació 
dels homes; unida, per tant, 
amb tots nosaltres, des de la 
maternitat espiritual, nascu-

La presència de Maria en la nostra vida

NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EN VIGOR
T’AJUDEM A POSAR-TE AL DIA.
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da al peu de la creu. Per tot 
això, la seva presència és des 
del principi la d’una mare: 
mare de Déu i mare dels ho-
mes en Crist i per a Crist. I la 
mare és la suprema presèn-
cia en aquest món: el primer 
rostre, el primer somriure, 
tendre i comunicatiu, que 
desperta l’infant en aquesta 
nostra humanitat.
Obrim el nostre cor a aques-
ta presència de Maria. Dei-
xem-nos acompanyar per 
ella. Deixem que ens porti de 

la seva mà vers el trobament 
del seu Fill, rostre de la Mi-
sericòrdia del Pare. Desco-
brim en la pregària del sant 
rosari aquesta presència de 
Maria, que ens ajuda a mirar 
amb els seus ulls el seu Fill, 
Salvador i Senyor nostre. Ella 
és la més fidel guardiana del 
foc de l’amor de Jesús en el 
nostre cor.

Romà Casanova,
Bisbe de VicMor Nico Méndez, exjugador de l’IHC i 

vinculat tota la vida a Transports Pericales
Dimecres va deixar-nos Nico 
Méndez i Soriano, a l’edat de 
82 anys. Méndez va ser un dels 
jugadors històric de l’hoquei 
igualadí i català. Va ser el pri-
mer jugador internacional de 
l’IgualadaHC i capità emble-
màtic durant molts anys, pràc-
ticament a l’inici de la història 
del club, quan l’hoquei es juga-
va a la pista de l’Astòria i, des-
prés, al Velòdrom. 
Méndez també era fill del fun-
dador de Transports Pericales, 
durant molts anys l’empresa de 
transports més important de la 
ciutat, i amb la que ha estat im-
plicat tota la vida.



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-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

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

·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

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 17: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DISSABTE 18:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 19:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 20: BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 21: SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 22: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 23:  BAUSILI
Born, 23



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

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

SORTEJOS  |  39Divendres, 17 d’agost de 2018

676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

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 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine AteneuForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/7/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura



                de Ricard Borràs
Propietari del restaurant DAS1219

Divendres, 17 d’agost de 2018

Som el Ricard Borràs i L’Hamida Zaim, dos igualadins de 41 anys que en fa 9 que vàrem 
començar el primer projecte junts de restauració a la Vall de la Cerdanya a la província de 
Girona amb un petit restaurant que es deia Cal Jet i al cap de 4 anys ens vàrem traslladar a 
l’actual restaurant DAS1219 a la plaça Major 1 de Das

Ricard, ets xef. Explica’ns una mica les categories que exis-
teixen en un restaurant pels  que no entenem gaire de je-
rarquies del món gastronòmic.

Dins de la nostre cuina contem amb 6 persones  on les feines són 
des de la partida de primers freds, primers calents, segons plats i 
postres més la persona de neteja de cassoles i plats.

Cadascun dels cuiners hem començat a la partida de primers freds 
i postres fins assolir la partida de segons plats que són els guisats i 
les carns. 

Aquesta professió et ve de saga familiar?

De ben petit els meus pares varen regentaven dos restaurants,  el 
meu oncle també tenia varis locals de restauració on els meus cosins 
encara segueixen la tradició de ben petit ja anava tastant els guisats 
de la cuina.

Com ha anat a parar un igualadí a Das, un poble tan petit de la 
Cerdanya?

Després d’obrir el primer local “Cal Jet”,  ens varen oferir diferents 
possibilitats de locals fora de Cerdanya però teníem clar que ens 
volíem quedar a la zona i les nostres inquietuds ens varen portar a 
obrir el restaurant de DAS1219.

Tens molt d’èxit. Molts igualadins donen veus de tu i venen a veu-
re i menjar en el teu restaurant. Explica’ns alguna anècdota que 
es pugui dir :-)

Una de les millors anècdotes va ser trobar-nos un diumenge al mig-
dia a 34 igualadins dinant en diferents taules. Després de saludar 
a totes les taules  varem  fer una sobretaula tots a la terrassa, entre 
riures i cares d’alegria!!

El  nom del restaurant: Das1219. El Das, és ben clar,  el poble 
de la Cerdanya, on està ubicat però el número que l’acompanya 
1219, d’on ve? Per què li vas posar?

Fa referència a que Das, és el poble més fred de Catalunya i que 
tots els pobles de Cerdanya tenen el cartell amb el nom del poble i 
la seva altura,  ens va agradar l’idea de posar-ho  també com a nom 
del restaurant.

Et defineixes com a cuina d’altura. Explica’m una mica. 

La nostra cuina està basada amb cuina de temporada i productes 
de proximitat, on els bolets, caça i productes  més punkis com les 
xicoies, els coscolls o les geromitres formen part dels nostres plats 
setmanals i segons la estacionalitat de cadascun d’ells. Formen part 
de la nostra cuina d’altura.

Els plats que tens a la carta van molt cenyits al producte de tem-
porada i a la zona a la que estàs ubicat? 

És la base de la nostre cuina on tothom que ve a les terres del Pirineu 
vol trobar a la carta uns plats de muntanya amb producte local.

Explica’ns una mica la teva fórmula gastronòmica, com organit-
zes els plats, són productes d’aquí a la Cerdanya o fas producte 
d’especialitat pròpia... 

Nosaltres treballem amb una carta amb plats clàssics que sempre els 
mantenim i son d’elaboració pròpia com els Raviolis de Foie amb 
Crema de Tòfona Negra i Ceba caramel·litzada. Cada setmana ela-
borem entre 8 a 10 plats nous segons els productes de mercat i de 
la zona. Durant els mesos de més calor fem plats més frescos, utilit-
zem productes de la zona com el Sorbet de Remolatxa, i durant els 
mesos de fred elaborem plats més copiosos, on la cuina les cassoles 

no paren de fer “xup xup” …. Brous, guisats i arrossos…

Tinc entès que a la teva  bodega  tens unes 180 referències en-
tre vins nacionals i estrangers, caves i campanyes. Com t’ho fas? 
Aconselles un beure en funció del plat que tria el client o simple-
ment els hi ofereixes la carta de vins i ells ja veuen l’assortit i van 
directament a la bodega a triar-lo?

Un dels racons que més ens agrada es el Celler, entre 300 referències 
de vins, caves i xampanys tot ben acompanyat amb licors i destil·lats 
fan que sigui un espai per anar a visitar i entretenir-se. Cadascun 
dels comensals agafa el vi que més li convé amb l’ajuda de l’Hamida 
i el nostre personal.

Aquest sistema ens agrada molt ja que tastem coses noves i raïms 
d’allò més curiosos i desconeguts com el Mandó, Trepats, Garruts … 

Els clients que et venen al restaurant, són persones que tenen 
casa com a segona residència aquí a la Cerdanya, i igualadins que 
venen recomanats ... tens molt client fix de Puigcerdà i pobles de 
la vora?

A Cerdanya la restauració es basa amb el cap de setmana,  el client 
és de segona residència encara que cada any tenim mes afluència de 
gent de vacances que s’allotgen a petits hotels, cases rurals o bé per 
passar un dia a la muntanya ja que estem a 1’30 min. de Barcelona 
o 1’15 min. d’Igualada.

Si la temporada d’esquí és bona de neu, durant la setmana tenim 
força feina ja que tenim les pistes de Masella a 5Km. I durant els 
mesos d’estiu el senderisme, BTT i el golf també ens ajuden a tenir 
mes afluència de clients.

                        Pia Prat Jorba @Pia Prat

Els veïns de la ciutat han quedat sorpresos en rebre a la bústia de casa tres programes de la Festa Major 2018. El primer, el tradicional de 
l’Ajuntament. El segon, editat per la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) i el tercer, el que distribueix la Collona-
da. Un episodi més del nostre tarannà. Cada grup passa dels altres. Va a la seva. Tenen els seus seguidors i per això creuen que han de fer el 
seu seguici i les seves celebracions. Ni tan sols es coordinen entre ells. Així la gent no ‘conscienciada’ ha de triar entre els actes d’uns o els 
dels altres. Cada ‘organitzador’ es queda amb les seves veritats i cada vegada les posicions estan més distants. Sovint cauen en la dicotomia 
clàssica, ‘ho gaudiran els meus i els altres, que es fotin’. Però molta gent, que segueix les festes ‘del poble’ lluny de la militància organitzati-
va, no entén que també en això s’hagi de prendre partit i veuen amb incredulitat com cadascú construeix el seu castell, des d’on dir que els 
altres no entenen prou bé què és la Festa Major. Ens queda el consol de ‘gaudir la pluralitat’.

Dos igualadins triomfen 
al poble més fred de Catalunya


