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L’EDITORIAL

Bona Festa Major!
U n any més, arriba la Festa Major d’Igua-

lada, la més important de la comarca en 
volum d’activitats. En aquesta ocasió ens 
trobem amb una oferta de 150 actes di-

ferents per a totes les edats, de manera que, com és 
l’intenció de sempre, tothom pugui tenir a l’abast 
una activitat del seu gust. La Festa Major, però, més 
enllà de la qualitat de 
l’oferta presentada per 
l’Ajuntament i les en-
titats, és un motiu per 
sortir al carrer i gaudir 
durant uns dies de les de-
mostracions de la cultura 
i tradicions igualadines i 
catalanes, acompanyades 
de  fòrmules molt diver-
ses per passar-s’ho bé.
Afortunadament, a Igua-
lada hi ha activitats a 
dojo on poder viure ben d’a prop la festa, i aquest 
any, amb al.licients, entre d’altres, com els concerts 
de Núria Rossell, Txarango -que portarà milers de 
persones de tot el país-, l’original iniciativa local de 
microteatre a l’Aurora, o l’actuació de l’humoris-
ta Bruno Oro al Teatre de l’Ateneu. La Festa Major 
d’Igualada té avui un punt de qualitat força accep-

table que, d’altra banda, pot ser encara molt millor 
amb valentia i tenacitat.
La festa, també, està tenint un marcat caràcter rei-
vindicatiu arran del què va succeïr l’1 d’octubre i les 
seves conseqüències. Hi ha qui troba estrany o fins 
i tot desencertat barrejar festa i política, però també 
és cert que hi ha tot el Govern de la Generalitat a 

la presó o a l’exili pre-
císament perquè hi ha 
qui ha barrejat moltes 
coses en una opera-
ció d’Estat que deixa 
molts dubtes i molta 
foscor. És lícit, just 
i fins i tot saludable 
avui recordar els que 
no poden ser lliure-
ment entre nosaltres, 
i la idea que el conse-
ller de Cultura a l’exili, 

Lluís Puig, sigui l’autor del subliminal “Pregroc” és 
una excel.lent forma de fusionar la Festa Major amb 
el sentiment de milers d’igualadins i anoiencs.
És hora de gaudir de la festa, de passar-ho bé, sem-
pre amb respecte i amb civisme, de fer-la més gran i 
de cuidar-la entre tots. 
Bona Festa Major! 

Que el  conseller a l’exili Lluís 
Puig, sigui l’autor del “Pregroc” 

és una excel.lent forma de 
fusionar la Festa Major amb el 

sentiment de milers d’igualadins.
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Jordi Cuixart, president d’Omnium 
Cultural, va dir “Sempre vam dir 
que res ens seria regalat. I ara co-
neixem millor els límits de l’Estat, 
fins on son capaços de rebregar el 
seu sistema jurídic i de dret en nom 
de la unitat d’Espanya. Per tant, ne-
cessitem enriquir lideratges i assolir 
els grans consensos que tants resul-
tats han donat sempre. I per fer-ho, 
necessitem també lideratges a les 
institucions i a peu de carrer. Ges-
tionar el mentrestant amb respostes 
socials, com a la pobresa energètica 
i habitacional, sense abandonar les 
conquestes assolides.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, va dir que “sempre ha-
via avisat que ningú a la UE reconei-
xeria una Catalunya independent”. 
I va afegir en aquest sentit que “la 

Unió no declarés al costat de qui 
es posaria en cas d’una declaració 
d’independència, però el que més 
em va decebre va ser el seu silen-
ci després de violència policial del 
1-O.”

Pablo Llarena, magistrat del Tribu-
nal Suprem, va demanar empara al 
CGPJ  davant de la demanda pre-
sentada per Carles Puigdemont i els 
exconsellers a Bèlgica, i aquest or-
ganisme “considera que la denúncia 
és un atac planificat a les condicions 
d’independència en les quals desen-
volupa la seva tasca jurisdiccional 
amb l’objectiu de condicionar i in-
fluir futures resolucions judicials 
que puguin adoptar-se en aquest i 
en altres procediments” i ha com-
minat a l’antic president i exconse-
llers “a abstenir-se d’altres actes que 
pertorbin l’exercici independent del 
magistrat” i anuncia que “s’adop-
taran totes les mesures necessàries 
per assegurar que pugui exercir la 
seva tasca amb independència i se-
guretat.”

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, ha 
enviat una carta a Pedro Sánchez, 
president del govern espanyol, per 

demanar-li que l’estat espanyol rati-
fiqui el protocol 16 de la Convenció 
Europea de Drets Humans que per-
metria als tribunals de justícia esta-
tals demanar opinions consultives 
abans d’emetre una sentència que 
pugui donar peu a “interpretacions 
conflictives” del Conveni Europeu 
de Drets Humans. “D’aquesta mane-
ra s’evitarien casos com ara les sen-
tències condemnatòries que s’han 
donat en els últims anys contra l’estat 
espanyol, com és el cas de la doctri-
na Parot o la crema de fotos del rei. 
Un estat europeu que vulgui estar a 
la primera plana de drets humans ha 
de ratificar aquest protocol.” 

Laura Masvidal, esposa de l’excon-
seller Joaquin Forn, en l’acte en me-
mòria de les víctimes del 17-A de 
Barcelona, li va dir al rei Felip VI “no 
sóc jo qui hauria de ser aquí”.

Gemma Nierga, periodista i presen-
tadora de l’Acte Commemoratiu dels 
Atemptats del 17-A, dirigint-se als 
familiars de les víctimes va dir “No 
deixarem d’acompanyar-vos, perquè 
volem la pau, però no volem indife-
rència”. I de la massa sorgiren alguns 
crits dient “en castellano”.

Neofeixisme

I tàlia marca el pas de les desgràcies 
europees. Quan va aparèixer Berlus-
coni es va trigar a entendre que no 

era una excentricitat italiana. Llavors, a 
Espanya, el banquer Mario Conde va in-
tentar una aventura político-econòmica 
similar. Els destins van ser diferents. El 
model de Berlusconi va obrir camí a Eu-
ropa, desestabilitzant les elits polítiques 
des de les econòmiques i marcant el camí 
d’un nou autoritarisme. Ara Matteo Sal-
vini, líder de la Lliga italiana i vicepresi-
dent del govern, s’ha convertit en líder del 
neo-feixisme que amenaça el continent, 
especulant sobre les pors de les classes 
mitjanes, amb el recurs permanent al 
masclisme, la xenofòbia i l’aporofòbia.

En un tres i no res Salvini s’ha menjat el 
Moviment 5 Estrelles, que ha resultat ser 
una broma antisistema. Però, a més, l’em-
penta de Salvini està propagant el rebuig 
dels estrangers i els valors de l’autoritaris-
me postdemocràtic per tot Europa. Fins i 
tot ha fet trontollar una Angela Merkel en 
declivi que per por de perdre el poder s’ha 
entregat impúdicament als seus aliats de 
l’extrema dreta bavaresa. Amb raó Pablo 
Iglesias i Mélenchon han apel·lat a crear 
una nova aliança antifeixista per salvar la 
democràcia europea.

L’aliança impulsada per Salvini usa els 
immigrants com a fantasma per atemo-
rir les poblacions europees, precisament 
quan n’arriben menys que mai, i alimenta 
així una cultura autoritària que garanteix 
servitud i ajuda a camuflar la impotència 
dels poders polítics. De manera que cada 
dia es veu més a prop la liquidació de Sc-
hengen i, per tant, el que semblava impos-
sible ja es comença a veure probable: re-
construir les fronteres interiors d’Europa. 
La sola idea porta als pitjors records. Els 
hongaresos ja ho estan posant en pràctica. 
El mite fundador d’Europa, el tabú de la 
guerra civil, tots junts per no tornar-nos 
a fer mai la guerra els uns als altres, està 
amenaçat. Si ens tornem a tancar altra 
vegada cadascú a casa seva, pàtria contra 
pàtria, el pitjor tornarà a ser possible. I la 
Unió Europea no se’n vol assabentar. La 
lluita contra l’autoritarisme torna a ser 
una prioritat quan noves formes de re-
pressió s’assumeixen de manera perfecta-
ment banal.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JOSEP RAMONEDA



E s fan passos perquè Igualada sigui 
declarada Ciutat Europea de l’Es-
port 2019. He meditat ara coses que 
jo mateix vaig escriure en el pregó 

de la Festa Major del 1986. Josep Ramon i 
Gumà, regidor de festes, m’havia fet l’honor 
de demanar-me’l. A Ramon, en aquest 2018, 
se li ret homenatge des de l’Ajuntament. Du-
rant la Festa Major de fa 32 anys es produí un 
fet important: la inauguració de l’estadi de Les 
Comes, destinat a substituir, complementar o 
millorar les prestacions del vell Xipreret. La 
nova  zona d’Igualada del polígon que tants 
estires i arronses va produir, anava prenent 
forma en l’aspecte industrial,  i des del 1986 
també se significà per una ferma motivació 
esportiva. Perquè ja l’any següent, el 1987, es 
va inaugurar ben a prop de l’estadi –no sense 
vèncer quantitat de problemes- el magnífic 
Pavelló Cobert que tants serveis i glòria euro-
pea va ajudar a donar a l’hoquei igualadí. Tot 
plegat serví, doncs, per una afirmació joiosa 
de l’esport a casa nostra que ha anat prenent 
cos fins avui, i que tot sumat ha propiciat la 
candidatura: aspirar a ser Ciutat Europea de 
l’Esport 2019.
En els anys d’aquell pregó formava jo part de 
la directiva del C. de F. Igualada, la qual es 
desfeia per ajudar a culminar una obra que 
club i ciutat esperaven amb enorme il·lusió. 
El president, Xavier Bisbal, es lliurava en cos i 
ànima al nou Estadi. També Ramon Mir, regi-
dor d’esports fermament involucrat, persona 
imprescindible. I va venir la Festa Major, i el 
pregó.  La Veu de l’Anoia el va publicar el 22 
d’agost. Quatre pàgines. L’he rellegit. Hi vaig 
abocar l’ànima. Un excés. Un total de 1272 
versos. Una passió desbordada. Tanta lletra, 

un error meu.   De la lectura se’n va encarre-
gar un actor professional forà, sense temps de 
preparar-ho junts actor i autor. Vaig seguir-ne 
la interpretació amb molts nervis des de la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament, al costat d’en Jo-
sep Ramon. En el pròleg es descrivia la febre 
dels dies previs a la inauguració del camp. El 
pregó es va fer llarg, ho reconec, en haver de 
ser escoltat a peu dret en males condicions i 
xivarri. Però avui, la relectura reposada m’ha 
fet reviure l’ambient d’aquelles jornades. Sen-
se els records escrits, tot hauria quedat difu-
minat. Inevitablement.
N’extrec uns fragments. “ Tan gran és la nos-
tra festa / i per tothom tan esperada / que es 
pot dir de cert enguany / que no hi ha Rams 
sense Pasqua / i hem fet Pasqua abans de 
Rams. / Quan fem l’anunci-pregó / d’unes fes-
tes que vindran / hem de dir i no són bromes 
/ que el poble ahir volia gresca / i va sortir a 
prendre la fresca. / El camp nou d’allà “Les 

Comes” / va ser “ta-ra-la-là” inaugurat / amb 
coets, coral i un himne / amb tabola, folklore 
i ritme / i amb futbol de qualitat. / La gespa, 
que en feia de goig! / Tothom es tornava boig! 
/  Les torres, quanta claror! / Allà, amb llum, 
tothom s’hi veia / i ningú no s’ho creia, no. / I 
és el que l’incrèdul deia: / “no m´ho creia, no 
m´ho creia”.   Un to planer emprat amb aires 
populars.
    Es citaven després, tot només en el pròleg, 
noms i més noms de gent que treballà per fer 
realitat l’Estadi, o que ho visqué de prop. Mes 
era difícil imaginar llavors que en els anys que 
vindrien, noves o renovades instal·lacions, 
i més esports, s’afegirien a la gojosa realitat. 
Naixeria una nova esperança: Igualada, Ciutat 
Europea de l’Esport? Potser sí, potser no. Hi ha 
altres ciutats candidates gens menyspreables. 
Però tenir arguments notables per oficialitzar 
la sol·licitud,  ja té el seu mèrit avui per a nosal-
tres. Independentment del resultat.
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JAUME FERRER PIÑOL Ciutats Europees de l’Esport

#L’enquesta de la setmana

Gaudeixes de la Festa Major d’Igualada?

 Sí 60%  No 40%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es



ELS NOUS PETITS GEGANTS VELLS D’IGUALADA

Una de les novetats de la Festa Major d’Igualada 2018 serà la pre-
sentació de dues noves figures per a l’imatgeria local. Es tracta de 
dues reproduccions a petita escala dels Gegants de la Ciutat, que 
celebren el seu 75è aniversari.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

VIGILEU ELS ULLS 
PER FESTA MAJOR!
Jordi Sanahuja

Sóc Jordi Sanahuja. Artista i Llucifer 
del Ball de St. Miquel i els Diables. Fa 
2 anys vaig patir un accident durant 
el transcurs de la cercavila del dissab-
te després del “Fes-ta el dinar”. Fent 
de públic junt amb els meus fills una 
“carretilla” (en mal estat o mal tirada) 
pels Petits diables va impactar contra 
el meu ull i em va deixar cec!!!!! Vaig 
marxar pensant que es curaria però 
l’endemà, sense cap visió vaig anar a 
Urgències on em van enviar imme-
diatament a Bellvitge a operar-me 
d’un despreniment de retina. Per sort, 
l’operació va sortir bé i només he per-
dut un 10% de visió.
Sé de primera mà que tots els grups 
de foc i l’Ajuntament tenen unes as-
segurances “obligatòries” per cobrir 
aquests accidents.
Vaig estar uns 3 mesos de baixa, fent 
molts viatges a Bellvitge i vaig pensar 
a fer servir l’assegurança “obligatoria” 
que paguem tots els grups de foc i 
Ajuntament per cobrir un xic les des-
peses. (sóc autònom).
Vaig anar a l’Ajuntament (15 setembre 
2016) a preguntar que s’havia de fer 
per tindre dret a la indemnització de 
l’assegurança per aquest accident. A 
l’Ajuntament em van agafar les dades 
i evidentment em van dir que ja em 
dirien alguna cosa... passa mig any i 
evidentment no diuen res!
Em preocupo del “passotisme” insti-
tucional i m’assessoro amb una ami-
ga advocada, Contactem amb els Pe-
tits diables (L’Ajuntament els notificà 
l’accident el 22 de març de 2017) ells 
però no em van dir res i quan jo i vaig 
em trobo amb un mur, on se m’acu-
sa d’anar darrere dels calés, em trobo 
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amb una junta desconfiada, mal pen-
sada i que no vol col·laborar en res i 
evidentment no volen fer servir l’as-
segurança per pagar res!!!!! (Així els 
surt més barata). Els hi demanava una 
carta on expliquessin els fets i em van 
enviar una carta redactada per la seva 
companyia de segurs on no em deixa-
ven cap possibilitat de cobrar alguna 
indemnització! L’Ajuntament passant 
de tot, i se’m treu de sobre, argumen-
ta que justament en aquesta cercavila 
la seva assegurança NO cobria res!!!!! 
Que els responsables són els partici-
pants a la cercavila... i ja t’ho faràs!!!!
Conclusió: Em sento més sol i tirat 
que mai. Desisteixo de cobrar res de 
res, ja que sense una acta de la Creu 
Roja o de la policia no puc demos-

trar res a nivell jurídic (tot i tenir 
molts testimonis que ho van veure 
tot). Passo de judicis, ja no hi crec 
amb la justícia!!!!
Us aconsello que aquesta Festa Ma-
jor porteu ulleres durant els actes de 
foc, i si teniu algun accident us diri-
giu immediatament a la Creu Roja o 
policia que us obrin acta dels fets. Si 
no és així l’Ajuntament no us escol-
tarà i segons el grup que us provoqui 
l’accident se us traurà de sobre sen-
se cap mirament. (Us asseguro que 
si això hagués passat amb el Ball de 
St. Miquel i els diables, hauríem uti-
litzat l’assegurança... que per això la 
tenim!!!)
Vigileu amb els Petits Diables, són 
petits però poden fer molt mal!!!!!! I 

tenen una assegurança que no la fa-
ran servir per res tot i ser uns dels 
grups que cremen de manera més 
perillosa fent filigranes temeràries 
davant el públic!!!!! (algú ho havia de 
dir!!!!!). Vigileu els ulls per la Festa 
Major!!!!!
(Els nens i els pares dels Petits dia-
bles NO en tenen la culpa de tot això, 
que quedi clar... La culpa és d’alguns 
membres de la Junta que són els que 
marquen les directrius del grup i fan 
i desfan segons els seus interessos. 
Però... tal faràs, tal trobaràs!!!!!)
Res més, ara em diran de tot menys 
guapo... però escriure aquesta carta és 
l’únic que puc fer per denunciar uns 
fets injustos i prevenir-ne de nous.
Salut i Bona Festa Major!!!!!!
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SOBRE LES AVARIES 
DE LES ESCALES 
MECÀNIQUES
Uns jubilats del Poble Sec

Quan es van instal.lar les escales me-
càniques al carrer de Sant Magí, van 
sorgir molts comentaris els quals opi-
naven que eren innecessàries. Però, al 
llarg del temps, ha quedat demostrada 
la seva utilitat, sobretot per a la gent 
gran que vivim a la part nord d’Igua-
lada. Les mecàniques ens ajuden a 
pujar i baixar des del Poble Sec i del 
Polígon, fins al centre de la ciutat.
Per això son moltes les molèsties que 
ens causen els dies en que dites esca-
les no funcionen. En el que portem 
d’agost, han estat parades moltes ve-
gades. Uns cops les de baixar; altres 
les de pujar, i en més d’una ocasió 
ambdues.
És per aquesta raó que demanem a 
l’Ajuntament que tingui interés en el 
normal funcionament de dites esca-
les, ja sigui interessant a l’empresa que 
té cura del seu manteniment, ja sigui 
vigilant un correcte ús de dites mecà-
niques, tota vegada que en diverses 
vegades hem observat com algú les 
fa servir d’una manera gens normal. 
Aquests comportaments incívics, su-
posem que deuen perjudicar el seu 
funcionament i promouen avaries.
Esperem que es posi remei a aquestes 
tantes parades, de forma més efectiva, 
per tal d’evitar la seva falta de servei. 
Saludem, a qui correspongui, per tal 
de que tinguem menys molèsties per 
baixar a comprar, o per a gaudir dels 
actes de la Festa Major.
Les escales mecàniques han millorat 
les nostres vides, sempre que funcio-
nen normalment.

“S’HA DE SORTIR PIXAT 
I CAGAT DE CASA!”
Josep Soriguera Blanch

L’exalcalde de Barcelona, Sr. Joan 
Clos, va donar un bon consell als ciu-
tadans per mitjà de Catalunya Radio, 
al programa que dirigia el Sr. Antoni 
Bassas, “El Mati de Catalunya Radio”.
Va dir el Sr. Clos “S’ha de sortir pi-
xat i cagat de casa!” doncs no us en 
descuideu, sobretot si heu d’agafar el 
transport públic que surt de l’estació 
d’autobusos d’aquesta ciutat, perquè 
en cas de tindre una “necessitat” igual 
l’haureu de fer-la a l’escalinata d’un 
pas soterrani obsolet que hi ha, que 
traspassa l’estació per sota, a on ja tro-
bareu les mostres oportunes.
Els lavabos -la pobra indicació que hi 
ha-, per què estan tancats i barrats, 
caldria saber el motiu d’aquesta ab-
surda  mesura?
El Sr. Clos tan sols va pensar amb les 
necessitats fisiològiques de les perso-
nes, però en aquest cas, es va quedar 
curt, també val més que marxeu de 
casa ben assabentats dels horaris, a 
l’estació d’autobusos poca informació 
és molta, els lluminosos amb els ho-

raris no sap ningú que marquen, les 
quartilles enganxades als vidres de 
“l’administració” (quasi sempre tan-
cada)  que recorda els despatxos de la 
postguerra civil,  no està a l’abast de la 
vista de les persones humanes.
Ah! I si no teniu la targeta oportu-
na, perquè els viatges a Barcelona et 
surtin més econòmics, ja us dic, que 
la podeu comprar a “l’administració” 
però com quasi sempre està tancada,  
a més,  no tenen targeter, heu d’anar 
a comprar-la al vestíbul de l’estació 
del tren, amb unes màquines expe-
didores de bitllets que hi ha, no bus-
queu pas cap altra informació que no 
la trobareu.
Dos consells més, si teniu bona ore-
lla, i voleu fer una capcinada durant 
el trajecte, val més que prengueu 
uns taps per les orelles, doncs els sorolls 
de xapes dels autobusos és una constant 
en tots ells.
Una vegada a Barcelona fixar-vos bé a 

Per acabar, si voleu fer dues coses a la 
vegada, agafeu el tren, anireu a Barce-
lona, 1 h 40’ i, a més, us traslladareu, 
sense cap esforç imaginari, als trens dels 
països de l’Est de l’època post-soviètica!

VEÏNS “DESPERTS”
Veïns de la plaça Pius XII

Estem en Festa Major! Dies d’alegria 
compartida, carrers engalanats, es-
deveniments esportius, cercaviles, 
actes folklòrics de tota mena, gres-
ques, i enguany tot embolcallat pel 
record i la tristesa de persones esti-
mades a l’exili o a la presó. Són uns 
dies una mica de treva.
L’alcalde, en la presentació del pro-
grama, ens desitja –“que la visquem 
i en gaudim, amb tot l’entusiasme, 
però també amb responsabilitat i ci-
visme”. Doncs hi ha llocs on se’ns fa 
ben difícil fer-ho!
En concret al centre, a les places, i 
de manera especial a la plaça de Pius 
XII i els seus voltants. Algú s’ha mi-
rat el programa? Portem des de di-
lluns al migdia ensordits per l’estri-
dent música! D’acord que cal pagar 
el peatge de poder viure en un lloc 
concorregut i històric, però cal que 
es vetlli pels horaris, les concentraci-
ons, els decibelis...
Volem compartir amb tothom, però 
de manera especial amb qui en tingui 

quina parada heu d’anar per tornar, 
donat que la informació és tan minsa 
com l’anterior, i en quant als horaris no 
cal patir perquè ja els haureu pres de 
casa a l’anada.

la responsabilitat, amb qui se suposa 
que n’està al corrent de l’organització 
i vetlla del programa, les següents re-
flexions:
-. Una o dues nits de gresca i soroll 
poden ser normals, és Festa!, però 
tota una setmana sencera!, en dies 
laborables, pels que encara tenim la 
sort de tenir un treball...
-. Cal que el volum, tant el dels assaigs 
de després de dinar, com el dels actes 

i concerts dels vespres, tinguin l’en-
sordidora potència que tenen?
-. Hem tingut: Manifestació, Espur-
nes, Cigró, “Passacalle”, Sound Sys-
tem, però pel dissabte tenim tres 
concerts anunciats, per començar un 
a la una, l’altre a 2/4 de 3 i,  “tatxin, 
tatxin”, l’altre a les 4 de la matinada !
Doncs, esperem una bona Festa Ma-
jor per a tots, “amb responsabilitat i 
civisme”. Gràcies. 



Ara fa un any, quan 
els dies 17, 18, 20 i 
19 d’agost, els Mos-
sos d’Esquadra va-

ren deixar en evidència a l’Estat 
Espanyol, a la cúpula d’Interior 
espanyola no els va sorprendre 

l’èxit del cos comandat en aquell moment pel 
Major Josep Lluís Trapero. No els va sorprendre 
perquè ja coneixien la seva efectivitat. Per això el 
persegueixen política i judicialment.
Les clavegueres de l’Estat –Interior i voltants- es-
tan enfadats amb Trapero i no volen que un cos 
modern com el dels Mossos sigui comandat per 
un home tan recte i efectiu com el Major. Ells ho 
saben perquè anys abans dels atemptats a Barcelo-
na i Cambrils, destacats membres de les clavegue-
res de l’Estat ja el varen patir.
Els Mossos d’Esquadra, encara no comandats per 
Trapero, varen desmantellar la major xarxa de 
prostitució de Catalunya. Estava ubicada en dos 
establiments de Castelldefels –Riviera i Saratoga- 
que durant anys “treballaven” amb total impunitat 
gràcies a la protecció que les clavegueres policials 
li donaven. No era una protecció gratuïta, natu-
ralment, eren negocis protegits perquè entre els 
que movien els fils del Riviera i Saratoga hi havia 
destacats membres d’Interior.
Les investigacions dels Mossos varen posar al des-

cobert la presència de més de dues-centes noies 
atrapades en xarxes de tracta de blanques –escla-
vitud sexual- noies sense papers i algunes fins hi 
tot menors d’edat. També es varen detectar càme-
res de vídeo que enregistraven determinats clients 
per a sotmetre’ls posteriorment a extorsió. En el 
judici, foren condemnats sis alts càrrecs policials, 
però un any desprès –oh sorpresa- el Tribunal Su-
prem els va rebaixar les penes.
La implicació de responsables policials o militars 
en negocis de prostitució es –en societats poc 
democràtiques- força habitual. (Vegeu el treball 
del periodista Huertas Claveria) L’excusa es que 
a través dels prostíbuls es pot treure informació 
i controlar màfies i clans delictius. Una tasca que 
es pot realitzar infiltrant agents en la organització, 
però determinats personatges que es consideren 
a sí mateixos intocables, prefereixen formar part 
directa del negoci que és una forma ràpida d’en-
riquir-se i –tota vegada que els clients paguen en 
metàl·lic- es disposa d’abundant diner negre que 
poden utilitzar per a altres “negocis” delictius. En 
l’esmentada sentència judicial es diu que el Rivi-
era guanyava més de 16 milions d’euros l’any i el 
Saratoga més de 5. Durant anys, i tot en metàl·lic 
i sense factura.
Per això, perquè els va desmuntar la seva produc-
tiva xarxa, la cúpula de les clavegueres d’Interior 
intenta per tots els mitjans controlar als Mossos i 
li té una especial rancúnia a Trapero, perquè sap 
que si el Major dirigeix el cos, les clavegueres no 
hi podran incidir de cap manera. Apartant Tra-
pero de la gestió policial, als catalans ens tenen 
indefensos i als delinqüents impunes i tranquils. 

La cúpula de les clavegueres 
d’Interior intenta per tots els mitjans 

controlar als Mossos i li té una 
especial rancúnia a Trapero

BERNAT ROCA, mestre de Filosofia i Història
@crossroads1815

El Major i 
les clavegueres

Totalitarisme i fecunditat

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Sóc dels que quan sento 
a parlar de polítiques de 
natalitat arrufo el nas. La 
creació de vida era abans 

un fenomen regulat pels instints 
animals lligats a la natura i els seus 
cicles mil·lenaris. Per diverses ra-

ons, entre elles el lliure albir i la facultat de previsió 
humana de cara al futur, les comunitats humanes 
planifiquem la natalitat. Aquest caramel tan deliciós 
ha estat utilitzat pels estats, el Leviathan monstru-
ós que el filòsof Hobbes animava als reis absoluts a 
construir en ple segle XVII, per tal de controlar la 
població, afavorir determinats grups ètnics en favor 
d’altres, etc. Controlar les dones és més del 50% per 
cent de la població, perquè són elles qui eduquen els 
infants. I això ja fa més del 50%. Un dels avantatges 
de la filosofia és que permet veure algunes de les es-
tructures invisibles i falses sobre les quals se sustenta 
el poder, la tramoia que fa servir el director per diri-
gir el teatre mentre el públic aplaudeix. Per aquesta 
raó les cultures patriarcals de base monoteista, al-
gunes amb reputats científics, acadèmics, filòsofs i 
literats, etc. han fet tots els esforços per evitar que les 
dones s’il·lustressin. Els anava en joc tota l’estructura 
social, com podem veure i viure actualment. O sim-
plement no volien fregar plats. 
Des de fa cent anys, amb la possibilitat tècnica d’avor-
tar sense el risc que es corria a l’antiguitat i l’ascens 
de la dona com a actor social, que el dret a l’avorta-
ment està al centre de l’huracà de disputes ideològi-
ques i polítiques. Davant l’emergència demogràfica 
dels països del Tercer Món els sectors conservadors 
veuen imparable el declivi d’Occident davant l’allau 
migratori. Per altra banda els valors hedonistes i la 
“dictadura” de la raó porten a plantejar una materni-
tat escollida i planificada que sovint va en contra de 
la vida. Ja ho deia Erasme de Rotterdam a l’Elogi de 
la follia tot això. 
Crec que ningú està a favor de l’avortament com 
a concepte. No cal ser un defensor de la vida, una 
vida que fora de l’úter val més que a dintre per se-
gons qui, per trobar problemes ètics en el fet d’avor-

tar. Però és una realitat humana. Per moltes raons, 
ja siguin econòmiques, emocionals, socials, és una 
contingència complicada d’assimilar en la vida d’una 
persona. És tasca dels psicòlegs i/o terapeutes cosir i 
filar aquest episodi en el relat vital per tal que no res-
ti amagat com un drap brut, cosa que tendeix a ser 
contraproduent, i que tampoc quedi com un esde-
veniment neutre sense importància, com si hagués 
estat un episodi banal. Avortar no és una bicoca. I 
els homes que parlem, filosofem, o en el pitjor cas 
en fan bromes alegrement, d’aquestes coses no tenim 
ni idea de com se sent una dona que passa per això. 
L’empatia no és possible del tot, perquè mai ens po-
dem posar, per molt que vulguem, a la pell de l’altre; 
però si que podem estar a costat de l’altre i acompa-
nyar-lo, d’aquí una possible accepció de la paraula 
compassió, és a dir acompanyar en la passió, en el 
dolor vital. Els senadors argentins sembla que no te-
nen ni mica de compassió amb el drama de milers de 
compatriotes seves, moltes de classe social humil, ja 
que a l’Argentina hi ha un avortament cada minut i 
mig. Deuen anar sobrats de pietat. 
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Ajuntament d'Igualada

B A N
FESTA MAJOR 2018 . ACTES DE FOC

MARC CASTELLS I BERZOSA, alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la celebració de Correfocs i cercaviles on el foc és protagonista durant la Festa Major d’Igualada,

FAIG SABER:
Durant la celebració dels correfocs i les cercaviles amb utilització de pirotècnia, previstos per aquesta Festa Major, els veïns i propietaris d’establiments situats en les 
zones de pas i els participants i públic assistent, han de tenir en compte totes les mesures necessàries a l’efecte de garantir la seguretat de les persones i dels béns, entre 
elles les següents mesures de seguretat:

 •  No aparqueu cotxes en els itineraris de les cercaviles.
 •  Mantingueu Portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com 
    banderes, etc.
 •  No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent
 •  No llenceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació
 •  No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic
 •  No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
 •  Dipositeu la brossa produïda en contenidors i/o allunyada de l’itinerari.

Els integrants dels grups de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i seguiran les següents mesures de seguretat:

 •  Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne els danys
 • No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
 • Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrere
  del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
 • Mantenir les distàncies de seguretat respecte altres grups de foc.
 • Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors
 • Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.

Si preveieu assistir com a públic al correfoc o cercavila amb utilització de pirotècnia tingueu en compte també:

 • Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne els danys
 • Mantenir una distància de seguretat adequada respecte l’actuació dels grups per evitar l’impacte de possibles espurnes
 • Utilitzar protectors oculars i auditius

Els Correfocs, cercaviles de foc i actes amb pirotècnia que se celebraran durant la Festa Major d’aquest any, són:

DIJOUS, 23 d’agost. TRASLLAT DE SANT BARTOMEU, a les 12.30h.
Recorregut: c/ del Roser, pl. de Pius XII i c/ Sta. Maria i pl. Bruc

DIIJOUS, 23 d'agost. "PASSACALLE" a les 22h.
Pl. Ajuntament, c/Argent, pl. de la Creu, c/ Garcia Fossas, Rbla. sant Isidre, c/Òdena, c/ Sant Pau, c/del Vidre, c/Sant Jordi, pl. del Rei, c/ Soledat, pl. del 
Rei, c/ Roser, pl. Pius XII

DIVENDRES, 24 d'agost. PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU, a les 19h.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria, pl. Pius XII, c/ Custiol, Rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, c/ Argent, pl. Ajuntament, c/ del Born, pl. 
del Bruc

DIVENDRES, 24 d’agost. CORREFOC, a les 22h.
Recorregut: Pl. Sant Miquel, c/sant Jaume, c/ Custiol, pl. del Pilar, c/ Nou, c/ de l’Alba, pl. Sant Joan, Trav. de Sant Domènech, Pl. Caterineu, c/Creueta, 
c/dels Traginers i pl. dels Traginers.

DISSABTE, 25 d’agost. CERCAVILA TRADICIONAL, a les 18h.30’
Recorregut: c/ Sta. Maria, Pl. Pius XII, c/ del Roser, pl. del Rei, c/ Sant Jordi, rbla. Gral. Vives, rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, c/ de 
l’Argent i pl. Ajuntament.

DIUMENGE, 26 d’agost. CERCAVILA D’ANADA A OFICI, a les 9h.
Recorregut: Rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. del Pilar, c/ del Born, pl. Ajuntament, c/ Sta. Maria i pl. del Bruc.

DIUMENGE, 26 d’agost. CERCAVILA D'ENTRADA A LA PLAÇA, a les 11h.
Recorregut: pl. del Bruc, c/ Sta. Maria i pl. Ajuntament.

DIUMENGE, 26 d'agost. RETORN DEL SANT, a les 19h30'.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria i c/ del Roser

DILLUNS, 27 d’agost. CERCAVILA MENUDA, a les 19h.
Recorregut: pl. Cal Font, c/ Aurora, c/ Sant Magí, rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ Sta. Maria i pl. Ajuntament

DILLUNS, 27 d’agost. PIROMUSICAL, a les 23h.
A l'Avinguda Catalunya (Parc Central)

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.

L’ALCALDE
Igualada, 20 d’agost de 2018
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La Revista de La Veu, 
amb 64 pàgines 
dedicades a la 
Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest diumenge, 26 
d’agost, a les 11 i a les 
12h, el Museu de la 

Pell d’Igualada convida a par·
ticipar en un taller familiar per 
elaborar un model innovador 
de visera castellera utilitzant 
materials fàcils de manipular, 
com ara el paper i la cartolina. 
És una proposta gratuïta i amb 

Amb aquest exemplar, us 
lliurem de forma gratuïta 
la Revista de La Veu, que 
en aquesta edició dedica 
64 pàgines a la Festa Major 
d’Igualada. Hi podeu con·
sultar la programació i una 
àmplia explicació dels actes 
més destacats.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Festa Major d’Iguala·
da entra a partir d’avui 
divendres, amb l’habi·

tual pregó que aquest any farà 
el conseller de Cultura a l’exili, 
Lluís Puig i Gordi, des de Bru·
sel.les, en els seus dies de més 
intensa activitat, i pendents, 
com sol ser habitual els dar·
rers anys, de la meteorologia. 
Les males previsions per avui 
divendres, especialment, però 
també demà  dissabte, poden 
trinxar actes molt esperats. 
De moment, els primers dies 
de la festa han estat força par·
ticipats. El pregó de la Coll@
nada i l’Operació Cigró han 
omplert de gom a gom la pla·
ça Pius XII, veritable centre 
neuràlgic de la Festa Major 
aquests primers dies. Tam·
bé han agradat molt les visi·
tes guiades a l’antic Hospital 
Comarcal. A destacar també 
el lliurament del Penó de la 
Ciutat, que aquest any portarà 
Creu Roja Anoia, en els els 
seus 75 anys d’activitat, la 
presentació del nou Ball de 
Gitanes, la nova indumentà·
ria de la Salero i la Salereta 
de la ciutat, i l’innovador es·
pectacle “Xiques” del Teatre 
de l’Aurora. 

La Festa Major d’Igualada entra en els seus dies de més 
intensa activitat, pendent de la meteorologia

El programa familiar Creactiva’t al Museu! organitza diumenge 
dos tallers per a fer una visera castellera de Festa Major

l’aforament limitat, adreçada 
als infants a partir de 6 anys. 
No hi haurà reserva prèvia i 
l’admissió es farà segons ordre 
d’arribada.
L’activitat, que s’emmarca en el 
programa Creactiva’t al Mu·
seu!, es durà a terme en aques·
ta ocasió en col·laboració amb 
els Moixiganguers d’Igualada 
que, aquell mateix migdia, a 
les 12:15h, protagonitzaran 

l’exhibició castellera de Festa 
Major, conjuntament amb la 
Colla Jove Xiquets de Valls i 
els Xiquets de Reus.
La intenció, doncs, és que 
aquells que participin en els 
tallers i elaborin la seva visera, 
la puguin estrenar tot seguit a 
la Plaça de l’Ajuntament gau·
dint de l’espectacle que oferi·
ran les colles participants.
El programa Creactiva’t al 

Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell reuneix 
deu propostes mensuals molt 
variades, que van des de tallers 
diversos a contacontes, visites 
o activitats lúdiques. L’objectiu 
és posar en valor l’experiència 
de crear i d’aprendre gaudint 
en família, al voltant de les ex·
posicions temporals i les col·
leccions del Museu, la història 
i l’expressió de la cultura local.

Aquesta és una iniciativa del 
Museu de la Pell i del depar·
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’Es·
cola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps, els Moixigan·
guers d’Igualada, Ingravita, el 
Museu Molí Paperer de Cape·
llades, la Comissió de la Ca·
valcada de Reis d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona.

El lliurement del penó, les visites a l’antic hospital, l’operació cigró i el nou ball de gitanes, en els primers dies de la Festa Major.

El pregó de la Coll@nada va ser el primer acte amb força públic a la Festa Major 2018. / JOAN GUASCH



El president dels Moixiganguers, Oriol Solà, amb l’alcalde Castells i els caps de colla. / JORDI PUIGGRÒS

Els Joves Xiquets de Valls volen fer a Igualada el 2 de 8 sense 
folre, el castell més difícil de l’actualitat
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REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge arriba una 
de les cites més im-
portants de l’any per 

als Moixiganguers d’Igualada: 
la diada de Festa Major. En-
guany, els igualadins hi arri-
ben amb més bona forma que 
mai, havent aconseguit ja la 
tripleta de 8 en cinc ocasions. 
Per Festa Major volen fer un 
pas més i descarregar el 5 de 
8, el seu castell màxim, que 
van completar per primera i 
única vegada l’octubre de l’any 
passat. Dimarts al matí, el 
president dels Moixiganguers, 
Oriol Solà, amb l’alcalde Marc 
Castells i els caps de colla de 
Xiquets de Reus i els Joves Xi-
quets de Valls, van exposar les 
seves intencions per la jorna-
da castellera de diumenge.
El cap de colla dels Moixigan-
guers, Jordi Moreno, demana-
va que “diumenge s’ompli la 
plaça de camises morades, és 
molt important”, alhora que 
marcava les línies pel final de 
temporada: “estem camí del 
somni del castell de nou, les 
coses s’estan fent bé i estem 
molt contents dels assatjos. 
El primer tram de la tem-
porada ha sortit molt bé”. La 
colla igualadins vol provar 
diumenge tres castells de 8, 
entre ells el 5 de 8, que es va 
descarregar el darrer dia de 

la passada temporada però 
mai per la Festa Major. 
Ambdues colles convidades 
venen a la ciutat amb moltes 
ganes i volen portar-hi els 
seus millors castells. Aquest 
any, la Colla Joves Xiquets 
de Valls ha completat ja en 
varies ocasions la torre de 
8 sense folre, un castell de 
gamma extra considerat el 
castell més difícil realitzat 
fins al moment. Només dues 
colles més a part de la Joves 
de Valls han pogut descarre-
gar la torre de 8 neta al llarg 
de tota la història dels cas-
tells. Si els assajos els van a 
favor, Igualada podria veure 
per primera vegada aquesta 
construcció. 
Solà afirmava que “aques-
ta colla ha anunciat el 2de8 
sense folre per diumenge. 
M’agradaria explicar que és 
el castell més difícil que s’ha 
descarregat,que al concurs 
puntua més que el 4de10fm, 
i que és un luxe tenir aquest 
castell Igualada”. Els vallencs 
també podrien intentar el 5 
de 9.
Per la seva banda, els Xiquets 
de Reus tornen amb la inten-
ció de poder realitzar també 
els seus castells màxims. En 
aquest cas, segons com vagin 
els assajos d’aquesta setma-
na, podrien portar a plaça un 
5 de 8 i un 3 de 9.

Placa a la plaça 
Abans de començar l’actua-
ció s’inaugurarà la placa que 

recorda el primer castell em-
manillat que va viure la plaça 
de l’Ajuntament, la torre de 9 

amb folre i manilles carregada 
per la Colla Joves en la Festa 
Major de l’any passat. 

   fins a

15%RE
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Del 25 de Juliol al 2 de Setembre
Descobreix el que l’Alta Cosmètica Alqvímica 

100% natural transformarà en tu

Més de 25 nous productes cada setmana

Centre Recomanat Espai Alqvimia a Igualada
Tracte Personalitzat - Visites Concertades

Tel. 644 044 018 essenciaalquimica@gmail.com



10  |  IGUALADA Divendres, 24 d’agost de 2018

Els incidents d’aquest 
agost s’adjuntaran a 
l’expedient que està 
tramitant-se contra 

Monbus

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, es 
va reunir divendres passat, 
tal i com anunciava La Veu 
en la seva darrera edició, amb 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, per analitzar les úl-
times incidències que s’han 
produït en el servei d’autobús 
entre Igualada i Barcelona, 
que presta l’empresa Hispano 
Igualadina (Monbus).
Durant aquesta trobada, el 
conseller ha anunciat que la 
concessionària, a instàncies 
del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, renovarà en 
els pròxims dies els vuit ve-
hicles que conformen la flota 
d’aquesta línia i incorporarà 
un novè vehicle perquè pugui 
operar per reforçar el servei o 
en cas d’incidència.
La incorporació d’aquests ve-
hicles vol donar resposta a les 
cinc incidències que aquesta 
línia ha registrat durant aquest 
mes, en què alguns autobusos 
s’han avariat durant el servei, 
provocant les queixes de molts 
usuaris a través de les xarxes 
socials. 
Els vehicles han estat matricu-
lats entre juliol i aquest agost; 
quatre de les noves unitats 
tindran una longitud de 13 
metres i una capacitat de 56 
passatgers asseguts i les uni-
tats restants tindran 15 metres 
de longitud i una capacitat per 
a 70 passatgers asseguts. Així, 
els nous vehicles permetran 
incrementar les places dispo-
nibles, alhora que millorar el 

La Generalitat anuncia que Monbus renovarà vuit vehicles de 
la flota de la línia Igualada-Barcelona

REDACCIÓ / LA VEU 

L a ciutat d’Igualada, se-
guint la proposta de 
l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), es va 
sumar divendres, 17 d’agost, 
coincidint amb el primer 
aniversari dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils, a les 
mostres de record que s’han 
succeït en nombroses ciutats i 
viles d’arreu del país. 
A les 12h i a la Plaça de l’Ajun-
tament de la capital de l’Anoia, 
ciutadans, treballadors de la 
corporació, la Síndica Mu-
nicipal de Greuges i regidors 
municipals, encapçalats per 

Igualada va recordar les víctimes dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils en el primer aniversari del 17A

l’alcaldessa accidental, Carme 
Riera, es van concentrar per a 
guardar uns minuts de silenci 
i llegir el manifest de la jorna-
da, en senyal de record per les 
víctimes d’aquells atacs terro-
ristes i també com a mostra de 
rebuig a la violència.
A Igualada es van concentrar 
una cinquantena de persones, 
en un acte que es va repetir en 
diferents punts de la comar-
ca, també amb una destacada 
afluència de públic, que va 
voler retre així un record a les 
víctimes d’una de les jornades 
més tristes de la història re-
cent del país.

confort dels usuaris.
Els incidents ocorreguts 
aquest agost, ha anunciat la 
Generalitat, s’incorporaran 
a la tramitació de l’expedient 
de resolució contractual de 
la concessió per a l’explotació 
d’aquest servei públic, que el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat elevarà a la Co-
missió Jurídica Assessora pas-
sat l’estiu.

L’alcalde Marc Castells, amb el conseller Damià Calvet, divendres passat. / GENERALITAT

El Bus Exprès no funciona aquest agost perquè així es va 
negociar en el contracte de Monbus amb la Generalitat

El Bus Exprès (directe) en-
tre Igualada i Barcelona no 
funciona aquest mes d’agost 
-sí que ho fa el de Manresa- 
no per decisió unilateral de 
Monbus Hispano Igualadina, 
sinò perquè així figura en el 
contracte programa que van 
signar l’empresa i la Gene-
ralitat el desembre de 2015, 
i que continua en vigor. El 
contracte es va signar entre 
Pere Padrosa, director gene-
ral de Transports i Mobilitat 
en aquell moment, i el gallec 
Raul López, propietari de 
Monbus. 
En aquest contracte progra-

ma figuren totes les línies i 
les condicions particulars de 
cadascuna d’elles, així com 
l’ajut econòmic màxim que la 
Generalitat atorga a l’empresa. 
En el cas de la línia e5 exprès 
Igualada-Barcelona aquest 
era, pel 2016, de 949.986 eu-
ros, xifra que ara, dos anys 
després, és superior. 
En l’apartat específic de la lí-
nia, Generalitat i Monbus 
van acordar “21 expedicions 
d’anada i 21 de tornada de 
dilluns a divendres feiners, 
excepte agost, dijous sant i va-
cances de Nadal”.

Detall del contracte entre Generalitat i Monbus.



El màstil de l’Estelada, al terra. / TWITTER JOAN BOIX

Pinten de taronja el rètol de la seu 
d’ERC, i cau el màstil amb l’Estelada 
de l’avinguda Àngel Guimerà
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REDACCIÓ / LA VEU 

E n pocs dies de diferèn-
cia, brètols unionis-
tes no identificats han 

desclavat del terra el màstil 
de grans dimensions que feia 
onejar una Estelada a la ro-
tonda de l’avinguda Àngel 
Guimerà, a l’altura de l’avin-
guda Gaudí i el pont nou de 
Montbui. Es tracta d’un dels 
dos màstils amb Estelada que 
hi ha a la ciutat, juntament 
amb de la rotonda de l’avingu-
da Catalunya. Diversos grups 
vinculats a l’independentisme 
ja van fer saber de seguida a 
través de les xarxes socials que 
tornarian a aixecar el màstil, 
més reforçat encara.

D’altra banda, el passat dilluns 
al matí va aparèixer pintat de 
taronja el rètol d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya a l’en-
trada d’aquesta seu, al carrer 
d’Òdena. 
La militància del partit repu-

blicà i molts independentistes 
van fer diverses piulades a la 
xarxa Twitter tot denunciant 
el fet que precísament fos el 
color taronja el que tapés el 
rètol d’ERC.

La Festa Major es va estrenar amb una manifestació 
en record dels presos polítics

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns a la tarda va te-
nir lloc una manifes-
tació en record dels 

presos polítics, dins dels actes 

oficials de la Festa Major.
Anna Gabriel, exdiputada de 
la CUP exiliada a Suïssa, va 
escriure una carta perquè fos 
llegida en la manifestació en 
suport dels presos polítics i 

exiliats que va organitzar la 
Coll@anada un cop acabat el 
pregó d’inici de Festa Major 
organitzat per l’entitat juvenil.
En la carta, Gabriel recordava 
la importància de no defallir, 

“allò important és no aturar 
el moviment, no donar-se per 
vençut, la repressió requereix 
tot el suport i acompanyament 
de totes, sense distinció”. La 
manifestació, que caminava 

darrere el lema “el règim no fa 
festa, que tornin a casa!” i a la 
qual s’hi van adherir diverses 
entitats de la ciutat, va contar 
amb la presència d’unes mil 
persones.

Manifest de la Coll@nada
A més del text de Gabriel tam-
bé es va llegir un manifest de 
la Coll@onada que recordava 
que la repressió també afecta a 
ciutadans anoiencs, encausats 
per actes de protesta a la uni-
versitat o pels talls a l’autovia 
durant la vaga general.

La manifestació de dilluns al vespre va recórrer els carrers cèntrics de la ciutat. / JOAN GUASCH

LLETRADA
SÍLVIA PIQUÉ

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 93 803 49 36
 698 087 102

c/Castellfollit, 3 Igualada

Avui i demà ja es pot 
reservar bus per la Diada
REDACCIÓ / LA VEU 

J a estan en marxa els pre-
paratius de la gran mani-
festació que l’Assemblea 

Nacional Catalana (ANC) 
està organitzant per la Dia-
da Nacional. La manifestació 
d’enguany serà per reivindicar 
el mandat de l’1 d’octubre i 
defensar la declaració d’inde-
pendència feta al Parlament 
de Catalunya el 27 d’octubre 
del 2017, que no s’ha fet efec-

tiva. Omplirà la Diagonal de 
Barcelona. La gent es concen-
trarà al llarg de l’avinguda i, a 
partir de les 17,14 h, s’inicia-
rà una onada sonora feta pels 
assistents que la recorrerà de 
punta a punta.
La venda de bitllets i samar-
retes de la Diada començarà 
avui divendres i demà dis-
sanbte, de 18 a 21 hores, a la 
plaça de l’Ajuntament. A par-
tir de divendres vinent hi hau-
rà més opcions de reserva. 

Retalla aquest anunci i guarda’l. La sort no se sap mai on pot estar i si el número 20.179 surt premiat 
amb el primer premi de la grossa de cap d’any 2018 i si ets una de les primeres mil persones que 
ens el portes (un per persona major d’edat) abans del 31 de gener de 2019, et regalarem un val 
per valor de 1.000€ a consumir, durant tot l’any 2019, en articles de la nostra botiga d’Igualada. 

Visitan’s a Instagram i estigues al corrent de les nostres ofertes setmanals.
Carrer Rei Ferran d’Antequera, 53 - cantonada Òdena (davant la farmàcia Secanell)- Igualada



PERQUÈ AVALUAR PER COMPETÈNCIES?

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Saben lo que pienso: los impuestos deberían ser sobre el valor añadi-
do de lo gastado, no sobre lo ganado.

MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències a Talentia Gestió
@talentiagestio

PIA PRAT JORBAMANEL MACIÀ MARTÍ

Les empreses estrangeres, segueixen valorant Catalunya i el seu ecosiste-
ma empresarial. Són 8.642 empreses provinents de 89 països diferents.

“L’avaluació per competències 
és un instrument molt potent de 

gestió de persones ’’
 Liderar té molt a veure 

amb innovar.

L’avaluació per competències és un instrument molt potent de gestió 
de persones ja que incideix directament sobre el comportament dels 
empleats i empleades i facilita la introducció de canvis positius en 
l’organització.

Conceptualment consisteix en el procediment d’avaluació vinculat a l’anàlisi de 
competències, el qual s’entén com «un procediment continu, sistemàtic, orgànic, 
en cascada, d’expressió de judicis al voltant de l’actuació de les persones d’una 
organització i en relació amb el seu treball habitual. L’avaluació té una òptica 
històrica i de futur i pretén integrar els objectius de l’organització amb els de 
l’individu.»
En l’avaluació de les persones afloren tots els elements que conformen la persona 
des del seu vessant professional: la part visible, amb les destreses, els coneixe-
ments i les habilitats, i la part més oculta dels trets de la personalitat, amb les 
actituds, el concepte d’un mateix, etc. (les competències). 

Són diverses les contribucions del sistema d’avaluació de l’acompliment:
• Retribució 
• Motivació 
• Comunicació 
• Promoció 
• Capacitació 
• Adaptació
• Formació

Tradicionalment els  sistemes d’avaluació del rendiment es basen  més en criteris 
generals d’apreciació global i d’incentius econòmics generalitzats de les tasques 
que no pas en l’observació de conductes concretes i individualitzades ja que per-
meten demostrar l’existència de comportaments adequats en termes d’èxit o de 
profit. Alhora, aquests sistemes sovint són caracteritzats per tres fets clarament 
negatius:

Diuen que la competència és sana i et fa estar viu, et fa vibrar i de 
retruc fa que flueixi la creativitat més amagada. Dit de manera 
planera, et fa espavilar. Liderar té molt a veure amb innovar. És 
lluitar per aconseguir ser un referent i voler desenvolupar quel-
com que fins aleshores no existia. Steve Jobs deia que: 

 “La INNOVACIÓ és el que distingeix a un LÍDER dels altres”.

El progrés ve doncs per l’afany de millora, respectant els demés, per superar 
els límits. Per a avançar en aquest procés, cal explorar més enllà de les pròpies 
fronteres, pensant que sempre hi ha més a veure i més a trobar. I això en tots els 
àmbits vitals. No només en els econòmics.

Però per innovar i liderar cal ser honrat i tenir un comportament ètic. Aquesta 
no és una lluita per desmerèixer qui ens envolta. No s’aconsegueix ensorrant qui 
tenim al costat. Es fa, estimant el teu quefer i tractant de superar-se permanent-
ment. Intentant fer  les coses millor. La vida ja és prou complicada i no val la 
pena malgastar-lo amb pulsions reactives, o volent ser algú diferent de qui s’és. 
L’èxit dels altres ens ajuda estimulant-nos. Si un altre pot, potser jo també puc. I 
tenir el coratge i la gosadia per a fer el que ens dicta el cor i la intuïció.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

LA COMPETÈNCIA

• Altes dosis de subjectivitat.  
• Manca total d’assumpció de responsabilitats per part de qui exerceix el rol 
d’avaluador, emparat en una postura de clara elusió del conflicte real o potencial. 
• Incidència negativa sobre la competitivitat.

L’avaluació per competències focalitza la seva atenció en l’avaluació per al desen-
volupament en detriment de l’avaluació per al control.
Abans d’introduir un nou model de gestió, cal definir quina utilitat volem donar 
a aquest model, és a dir, què volem aconseguir (objectius, estratègia). Si no és 
així, difícilment podrem avaluar si hem aconseguit el que preteníem i quines 
desviacions s’han produït. Alhora, cal dur a terme un treball previ de sensibi-
lització cap a la introducció del canvi cultural que aquest nou model comporta. 
Transparència i participació són dues màximes que guiaran el projecte des del 
primer moment.
Un sistema de gestió per competències aconsegueix que els objectius de la per-
sona s’alineïn amb els de l’organització generant compromisos o implicació per-
sonal amb l’organització i amb els seus resultats.
Un sistema amb aquestes característiques requereix una arquitectura organit-
zativa que afavoreixi la seva implementació i un lideratge potent, en el qual la 
figura del personal directiu i avaluador pren un especial protagonisme ja que 
l’èxit o el fracàs del nou sistema rau, en gran manera, en la capacitat i la voluntat 
d’aquestes persones per a assumir el repte que aquest model significa:
• L’ increment de la motivació,  la satisfacció i el rendiment d’acord amb els ob-
jectius assignats del conjunt dels treballadors centrant l’esforç i les energies a 
assolir un grau d’exceŀlència en les competències identificades per a cada perfil 
professional. 
• La introducció d’un model de lideratge i direcció en el qual el paper de l’avalu-
ador és clau a l’hora de planificar, organitzar, dirigir i controlar la tasca encoma-
nada d’acord amb l’objectiu marcat per l’organització.
S’ha de definir un pla de comunicació, altament pedagògic, específic pel projecte 
i pel conjunt de l’organització, per tal que tothom pugui conèixer els passos que 
es durà a terme i la direcció que s’empren.  
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PIA PRAT JORBA
Directora General a Publicacions Anoia S.L
@PiaPrat

La internacionalització segueix imparable:
El nombre d’empreses amb inversió de capital internacional 
creix un 22% l’últim any. Generen el 19% de l’ocupació.

MANEL MACIÀ MARTÍ PIA PRAT JORBA

No tenim ni idea de com és, ni com ha estat la travessia dels altres, ni de com 
han aconseguit els seus èxits. Cal respectar a tothom. Alegrar-nos de la feina 
ben feta i celebrar els encerts, siguin de qui siguin. I quan calgui, cooperar per 
ajudar a fer possibles nous projectes. Tots fem el que podem amb els recursos 
que tenim al nostre abast i tractem d’utilitzar-los de la millor manera. 

És molt trist veure que, per afany de ressaltar els seus mèrits, alguns vulguin 
desmerèixer la feina dels altres. Això solament ensenya la seva pròpia insegu-
retat i el posa en evidència. No seríem bons professionals, ni bones persones, 
si només ens dediquéssim a criticar el que fa el veí, perquè no ens agrada, no 
pensa com nosaltres, creiem que no ha estat oportú o, simplement, perquè con-
siderem que ens pot fer ombra. L’enveja és un turment que ens angoixa i no 
ajuda a construir res.

La competència estimula i la pluralitat enriqueix. El bon camí és l’esforç en la 
millora. I l’èxit arriba per la superació personal, que comporta una millora col-
lectiva. I d’això se’n diu també lideratge. I s’acaba sent un referent si intentem fer 
cada dia millor el que ens toca fer. I d’això també se’n diu innovar.   

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 



P #latevaveu

Cora @cora_mm

Marc Castells @marccastells

pep farrés @pepfarres

Pau Corcelles @paucorcelles

Ricard de Copons @taxisigualada

Mònica Morros Serra @monicamorros

Eudald Font i Rica @EudaldFontiRica

Aigua és vida Anoia @AiguaAnoia

Grallers d’Igualada @GrallersIGD 

CRARC @CRARC_Masquefa

Avui us hem sentit la veu des del turó de Lle-
doners. Un vespre tan emotiu com injust. No 

defallirem! #LlibertatPresosPolítics

Si algú es pensa que es pot parar un assasí que 
et vol matar dient-li amablement ”Aturi’s malfac-
tor!!!” és per fer-s’ho mirar. 
100% amb els @mossos

Contentíssims de formar part de #Xiques al 
@teatreaurora i amb un regidor com @funk-
yover 

Un luxe!

Diumenge tots a plaça!!!
La @JovesValls vindrà a fer història!!!

Contra gustos res a dir .... però ostres la gent 
fa temps que sempre demana després de dinar 
xumets de orujo d’herbes que personalment no 
val res tenint ratafia de casa nostre que li don 40 
voltes. També dir que molts establiments d’hos-
taleria de la Catalunya no en tenen

A Igualada estem de Festa Major
Volem unes festes plenament feministes i lliures 
d’agressions masclistes!

A l’Anoia ho tenim clar: 
L’AIGUA? PÚBLICA! 
Si voleu posar-vos els adhesius de la campanya 
per l’ #aiguapública podreu trobar-los als actes 
de @lacollanada.

Bona Festa Major d’Igualada!

Ja ens hem estrenat a la #fmigd18 amb l’ #ataba-
lat, la nostra #tabalada menuda amb la canalla 
de la ciutat i comarca

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#39  MARCELÍ J. VALLS i TORNÉ
Venedor de mantes, faixes i barretines, senyeres i estelades; amant de la festa i la cul-
tura popular, especialment dels castells humans. 

Admiro les inquietuds i l’esperit comunitari de la gent d’Igualada; sobretot, valoro els 
ideals i aficions d’una bona part de la nostra joventut. 

Josep Escolar (odonatòleg igualadí) identifica 
4 especies de libèl·lules @CRARC_Masquefa: 
Llantió iberomagribí (Ischnura graellsii), Parot 
cuanegre (Orthetrum cancellatum), Pixaví ner-
vat (Sympetrum fonscolombii), Sagnador escar-
lata (Crocothemis erythraea). #centresdefauna

FOTO: Cesc Sales
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La república digital hi serà per apple?

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Diversos municipis anoiencs 
es concentren en record de les 
víctimes del 17-A

Igualada acull l’exposició dels 
presos polítics censurada a 
Madrid

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

Instants de La Veu             @veuanoia

La @collanada 
dona el tret de sortida a la 

#FestaMajorIgd 
amb el seu pregó

#Igualada #Anoia #FestaMajor

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

Diumenge, a la Diada Cas-
telllera de la Festa Major i 
dins el marc de la comme-
moració del seu 25è Ani-
versari, els Moixiganguers 
d’Igualada, a més del 5 de 
8 i el 3 de 9, tenen previst 
d’intentar el 4 de 9 i el pi-
lar de 7, construccions que 
convertirien els morats en 
una gran colla de castells 
de nou, ben a prop ja de les 
colles de gamma extra que 
encapçalen el món caste-
ller. L’exhibició comptarà 
amb la presència del Presi-
dent de Catalunya. 
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Un dels aspectes 
remarcables d’aquesta 

actuació és que la 
instal·lació de tritubs 
per al cabellat de fibra 
òptica dins les cunetes 
de incrementa només 
un 10% el cost total de 
construcció e la cuneta

Un incendi va cremar 
dimecres maquinària 
diversa a Masquefa
 

El desplegament de la fibra òptica a les carreteres 
de la Diputació completarà aquest any 252 kms.

Iguana, operador privat de 
l’Anoia, desplegarà en els dos 
propers anys la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica a dife-
rents zones de set municipis 
de la comarca: Santa Marga-
rida de Montbui, Argençola, 
Sant Martí de Tous, La Tor-
re de Claramunt, Vallbona 
d’Anoia, Cabrera d’Anoia i 
Jorba. A més, ubicarà ins-
tal·lacions tècniques a Cape-
llades i seguirà executant el 
desplegament que està duent 
a terme a Masquefa. Aquesta 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es obres de construcció 
de canalitzacions per a 
fibra òptica a la xarxa 

de carreteres de la Diputació 
de Barcelona segueix avançant 
en el conjunt de la demarcació. 
Recentment, el diputat d’In-
fraestructures Viàries i Mobi-
litat, Jordi Fàbrega, ha fet una 
visita a l’actuació que s’està re-
alitzant a la carretera C-1413b 
de Centelles a Sant Quirze Sa-
faja, on ha pogut comprovar 
el ritme dels treballs que han 
d’arribar a completar 252 km 
a finals d’aquest any.
En aquesta primera fase, que 
està en execució des del mes 
de juliol, el desplegament de 
fibra òptica es fa exclusiva-
ment al llarg de carreters de 
titularitat de la Diputació de 
Barcelona, fet que facilita una 
major velocitat en la implan-
tació. En conjunt es realitzen 
noves canalitzacions aprofi-
tant l’execució de cunetes de 
formigó al llarg de 252 km i 
que han de portar la fibra òp-
tica a 56 municipis de Barcelo-
na amb una inversió global de 
18,9 milions d’euros.
En la visita a les obres, el di-
putat Jordi Fàbrega ha volgut 
destacar que «el desplegament 
de la fibra òptica pel conjunt 
del territori és un dels ob-
jectius estratègics del Pla de 
Mandat 2015-2019 de la Di-
putació de Barcelona, i que 
té fixat que qualsevol persona 
dins la demarcació tingui ac-
cés als serveis de banda ampla 
competitiva i de qualitat, i això 
ho fem construint canalitzaci-
ons aprofitant la nostre xarxa 

de carreteres, perquè aques-
ta arribi als municipis menys 
connectats».
El diputat Fàbrega també ha 
volgut ressaltar que «la cons-
trucció de cunetes de formigó 
a la carreteres té altres avan-
tatges, com son millores de 
seguretat per als vehicles, però 
també milloren la durabilitat 
del ferm i redueixen els costos 
de manteniment de la carrete-
ra». En aquesta línia, Fàbrega 
ha afegit: «La utilització de 
les cunetes de formigó per a 
la fibra òptica també suposa 
una major protecció física del 
cablejat i també una protecció 
davant d’inclemències meteo-
rològiques».
Un dels aspectes remarcables 
d’aquesta actuació és que la 
instal·lació de tritubs per al 
cabellat de fibra òptica dins les 

cunetes de incrementa només 
un 10% el cost total de cons-
trucció e la cuneta. Per con-
tra, la instal·lació dels tritubs 
representa, per si sola, el 80% 
del cost total de les actuaci-
ons necessàries per implantar 
una xarxa de fibra òptica. En 
aquest sentit, el diputat ha vol-
gut remarcar que «la utilitza-
ció de les obres e construcció 

de cunetes de formigó al con-
junt de carreteres per la cana-
lització de tritubs, és un gran 
pas endavant per al desenvo-
lupament de la xarxa».

Avantatges funcionals de la 
fibra òptica
La instal·lació de cablejat de 
fibra òptica a la xarxa de car-
reteres també suposa impor-
tants avantatges funcionals 
per aconseguir smart roads. 
Així, la fibra pot servir per do-
nar informació rellevant per la 
gestió de la carretera, com ara 
donar informació variable als 
usuaris, calcular a temps real 
l’IMD (Intensitat Mitjana Di-
ària) de vehicles en un punt 
determinat, o possibilitar la 
instal·lació de càmeres de 
control del trànsit i d’estacions 
meteorològiques. 

Iguana desplegarà en dos anys la fibra òptica 
a una dotzena de pobles de l’Anoia

important inversió es farà, en 
part, gràcies al finançament 
provinent de fons FEDER 
(Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional) de la Unió 
Europea que permetrà fer ar-
ribar connexió a Internet d’al-
ta qualitat a zones blanques, és 
a dir a indrets on hi ha greus 
dèficits de connectivitat a In-
ternet.
Les zones blanques a les quals 
Iguana donarà servei de fibra 
òptica seran El Coll del Guix, 
El Saió i La Mallola a Santa 

Margarida de Montbui, Clari-
ana a Argençola, Sant Mar-
tí de Tous (incloent el nucli 
urbà, Sentfores, l’Aubareda i 
Massip), La Torre de Clara-

munt (incloent la Torre Bai-
xa, la Torre Alta, Camaró i 
la Rata), Vallbona d’Anoia i 
Cabrera d’Anoia (incloent el 
Castell de Cabrera).
En el decurs d’aquest any està 
previst que la fibra òptica 
d’Iguana arribi a Sant Martí 
de Tous, Clariana, El Coll del 
Guix, El Saió i La Mallola. De 
cara al 2019 es completarà el 
desplegament a la resta de 
zones blanques previstes: La 
Torre de Claramunt, Vallbo-
na d’Anoia i Cabrera d’Anoia.

Cinc dotacions de bombers 
van estar treballant dimecres 
a la tarda en l’extinció de l’in-
cendi que ha afectat una bar-
raca al costat de la B-224z a 
Masquefa. 
L’avís es va rebre quan faltaven 
5 minuts per les 4 i els bom-
bers es van desplaçar fins a 
la zona. El foc va cremar els 
coberts i diversa maquinària 
del voltant de la barraca, però 
no es van haver de lamentar 
ferits.

Desarticulada una xar-
xa que traficava amb 
tortugues d’espècies 
protegides criades als 
Hostalets de Pierola

La Guàrdia Civil, en el marc 
de l’operació ‘COAHUILA’, ha 
procedit els últimes dies a la 
detenció de tres persones i a la 
investigació d’altres tres més, 
com a presumptes autors de 
delictes relatius a flora i la fau-
na silvestre, contraban d’espè-
cies protegides i blanqueig de 
capitals.
En l’operació s’han confiscat 
més de 1.100 exemplars de 
tortugues de 62 espècies dife-
rents -14 d’elles de les 50 més 
amenaçades del món-, tant 
adults com cries, així com més 
de 750 ous, segons ha infor-
mat la Guàrdia Civil. Alguns 
dels exemplars estaven en una 
finca dels Hostalets de Pierola, 
propietat d’un dels detinguts. 
En aquesta finca   es van trobar 
diferents piscines i dipòsits 
amb espècies protegides en 
molt mal estat de manteni-
ment.



Agents Rurals, el Grup Especialitzat en Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), 
Associacions de Defensa Forestal (ADF) i pagesos han participat en aquesta campanya . / GC

La Campanya de la 
Sega s’ha dut a terme 

per setè any consecutiu 
per prevenir incendis fo-
restals i ha englobat deu 

comarques cerealísti-
ques, entre elles l’Anoia

Baixa més d’un 80% en set anys el nombre d’incendis 
vinculats a l’activitat agrària
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ANOIA / LA VEU 

E l nombre d’incendis 
originats per l’activitat 
de la sega s’ha reduït 

en més d’un 80% des que el 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció (DARP) va posar en mar-
xa  fa set anys la campanya de 
prevenció d’incendis de la sega 
per prevenir i/o minimitzar 
els risc d’incendis durant les 
tasques agrícoles. Aquest estiu 
s’han produït sis incendis que 
han cremat 48,08 hectàrees, la 
meitat que l’any passat.
En aquest període de set  anys 
en què el DARP duu a terme 
la Campanya de la Sega, la 
tendència està sent favorable a 
la majoria de comarques cere-
alístiques, ja que van a la baixa 
tant el nombre d’incendis com 
les hectàrees cremades gràcies 
a la tasca que es fa durant la 
campanya per part de tots els 
agents implicats i la col·labo-
ració dels pagesos.
En les zones de Catalunya 
considerades cerealístiques 
s’ha constatat una reducció 
del nombre d’incendis, al vol-
tant del 80%, des que funciona 
aquesta campanya. En con-
cret, el 2012 es van produir 34 
incendis durant la temporada 
de la sega i que aquest any el 
nombre ha  baixat a 6. 
Pel que fa a aquest estiu, du-
rant la temporada de sega –en-
tre el 15 de juny i el 6 d’agost- 
s’han produït sis incendis que 
han afectat 48,08 hectàrees, 
la meitat que l’any passat. 
D’aquests, tres ha estat a la 
comarca de l’Urgell, dos a la 
Noguera i una a la Segarra. A 
més, s’han produït cinc conats 
d’incendi, cosa que demostra 
que les mesures de segure-

tat que preveu la normativa i 
les mesures complementàries 
que proposa als pagesos el cos 
d’Agents Rurals han permès 
una intervenció immediata de 
l’agricultor i això ha evitat que 
no vagin a més. L’any 2018 les 
comarques centrals s’han vist 
afavorides per les abundants 
pluges de la primera meitat 
d’any. En canvi, les comarques 
el Pla de Lleida han tingut dè-
ficit pluviomètric, però això 
no s’ha vist transformat en un 
nombre d’incendis i d’hectà-
rees cremades important.
Els treballs de la sega són una 
activitat agrària amb risc d’in-
cendi, bàsicament perquè es 
duen a terme a temperatures 
molt elevades, amb humi-
tats baixes i amb una vegeta-
ció fàcilment inflamable. A 
més, aquest perill d’incendi 
es concentra normalment en 
unes franges horàries deter-
minades. Per aquest motiu, 
el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació duu a terme des de 
2012 la Campanya de la Sega, 
un Operatiu Especial de Pre-
venció d’Incendis de suport 
al Món Agrícola que pretén 
reduir el nombre d’incendis i 
minimitzar-ne els danys.
El dispositiu de vigilància  
del Departament d’Agricul-
tura està format per Agents 
Rurals de les deu comarques 

afectades, unitats del GEPIF 
(Grup Especial de Prevenció 
d’Incendis Forestals) de la Di-
recció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi i 
per Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF). També hi par-
ticipa el Grup de Suport Aeri 
dels Agents Rurals, com una 
eina per millorar la detecció 
de columnes de fum i la co-
ordinació dels efectius terres-
tres.
El dispositiu s’ha ampliat 
aquest any a l’Alt Empordà, 
Baix Empordà i Gironès, que 
s’han afegit a les comarques 
on ja es duia a terme: l’Anoia, 
el Bages, la Conca de Barbe-
rà, la Segarra, el Solsonès, la 
Noguera i l’Urgell. En total, la 

L’Anoia i l’Urgell són 
les comarques amb més 
hectàrees cremades en 
els darrers 7 anys, amb 

el referent del gran 
incendi d’Òdena

Campanya de la Sega es duu a 
terme a deu comarques i en-
globa quasi el 67% de la su-
perfície de conreu del territori 
català.

Campanya informativa
La Campanya de la Sega tam-
bé és una campanya informa-
tiva que ajuda a conscienciar a 
prevenir incendis relacionats 
amb la sega. 
Aquest any, s’ha estès a les 
principals 23 comarques ce-

realístiques de Catalunya, en-
globant quasi el 95% del total 
de la superfície de conreu del 
cereal del total del país, a tra-
vés de xerrades i jornades de 
formació que fa el cos d’Agents 
Rurals amb l’objectiu d’aug-
mentar la consciència del risc 
d’incendi que suposa l’activi-
tat agrícola en determinades 
condicions meteorològiques i 
reforçar el coneixement de les 
mesures que la normativa vi-
gent estableix.

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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Vilanova tornarà a fer 
campanya contra la 
violència sexual

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i la Man-
comunitat Intermu-

nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) tornaran a visibi-
litzar la campanya contra les 
violències sexuals per la Festa 
Major 2018. 
La campanya està a favor de 
les relacions lliures i igualità-
ries i s’emmarca en l’elaboració 
del Protocol d’Actuació davant 
l’Assetjament Sexual en espais 
públics d’oci.
Les Àrees d’Igualtat de Gènere 
dels municipis de la MICOD 
han promogut juntament amb 
els departaments de Cultura, 
Salut i Joventut aquest proto-
col que té l’objectiu de detec-
tar les claus que articulen les 
dinàmiques de l’oci actual i 
en particular el juvenil, i en-
tendre com es relaciona amb 
actituds, comportaments i fo-
naments masclistes i sexistes i 
la relació d’aquests hàbits amb 
el consum d’alcohol i altres 
substàncies.

Mesos treballant 
en el projecte
Porten mesos treballant en 
aquest projecte que ha permès 
descriure i entendre quina és 
la realitat al nostre territori 
i ha generat espais de debat i 
contacte entre professionals 
i ciutadania per desplegar tot 
un seguit de propostes d’ac-
tuació davant les violències 
sexuals.
La campanya No en deixem 
passar ni una serà visible a tots 
els espais de festa i transmetrà 
tot un seguit de missatges a 

través de cartells i adhesius, 
com per exemple: “Només sí, 
és sí”, “L’alcohol no justifica 
cap agressió”, “Molestar i fer el 
bavós no és lligar”, “No vull sa-
ber la teva opinió sobre el meu 
cos” o “De tornada a casa no 
vull ser valenta, vull ser lliu-
re”. Els missatges s’han elabo-
rat a través de les Comissions 
Participatives que s’han dut a 
terme, al llarg del procés d’ela-
boració del Protocol que es-
peren aprovar abans d’acabar 
l’any i que dotarà els municipis 
d’una articulació d’eines per 
prevenir, detectar i intervenir 
en aquestes situacions de vio-
lència. La mateixa campanya, 
idèntica, també es veu aquests 
dies a la Festa Major d’Iguala-
da, especialment en els orga-
nitzats per la Coll@nada o en 
aquells que es destinen al pú-
blic adolescent o juvenil.
Ràdio Nova se suma, un cop 
més, a la campanya per al 
foment de relacions lliures 
i igualitàries, i des del dia 13 
d’agost s’ha programat una 
campanya de promoció, a la 
freqüència del 107.7 fm.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

A prendre a fer servir 
Linkedin en el món 
empresarial com 

una eina efectiva de vendes. 
Aquest és uns dels objectius 
principals del curs que Pro-
moció Econòmica de Vilano-
va del Camí ha programat pel 
mes de setembre. La formació 
es farà al llarg de dos matins, 
els dilluns 17 i 24 de setem-
bre, al Centre d’Innovació 
Anoia.
Linkedin l’eina de venda 4.0 
és un curs gratuït que s’adre-

Curs sobre estratègia de venda a la 
xarxa Linkedin, a Vilanova del Camí

ça a directius, mànagers, 
freelance, autònoms… i tota 
persona que vulgui entendre 
com ha de fer servir Linkedin 
i incrementar les seves vendes. 
Les dues sessions, de 9 a 14 h del 
migdia, les impartirà Josep Prat 
Garrigasait de l’empresa Strate-
gy & Value Innovation, SL.
A la primera sessió s’aborda-
ran, entre altres continguts, la 
venda en línia i la comunicació 
i definicions d’estratègia per 
mitjà de Linkedin, i la sego-
na es destinarà a l’exposició i 
presentació dels productes a la 
xarxa.

La formació està subvenci-
onada per la Diputació de 
Barcelona i compta amb el 
suport de Catalunya Emprèn 
i del Fons social europeu.
Per a inscripcions cal adre-
çar-se a Promoció Econò-
mica, al Centre d’Innovació 
Anoia, situat al carrer dels 
Impressors, 12 (polígon Rie-
ra de Castellolí) de Vilanova 
del Camí o enviar un correu 
a peconomica@vilanovadel-
cami.cat. Per més informa-
ció també hi ha un telèfon de 
contacte: 93 805 44 11 (exten-
sió 5).

ÒDENA / LA VEU 

E l proper diumenge 2 de 
setembre a les 12:00h, 
es durà a terme l’ha-

bitual visita guiada al Castell 
d’Òdena on recorrerem el 
conjunt castral d’Òdena, un 
dels castells més rellevants 
de la Conca d’Òdena i docu-
mentat ja a mitjans del segle 
X, cosa que el fa dels més 
antics de la comarca. 
Així mateix en descobrirem 
l’evolució històrica, fins ben 
entrat el segle XX, i desco-
brirem els personatges i 
moments més rellevants del 
Castell, en una visita que 
s’inclou en els actes de l’Any 
Europeu del Patrimoni Cul-
tural.
El punt de trobada i inici 
de la visita, a càrrec d’Ano-
ia Patrimoni, serà el mateix 
Castell d’Òdena (carrer de la 
Torre, 2). Visita gratuïta.

El proper 2 de setembre, visita 
guiada al Castell d’Òdena

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

BONA 
FESTA 
MAJOR



Endesa reforma la xarxa elèctrica 
de baixa tensió de Castellolí
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CAPELLADES / LA VEU 

E ls Falcons de Capella-
des el passat 15 d’agost 
van participar en els 

actes de la Festa Major de Ca-
pellades. L’actuació de la Festa 
Major és una de les actuacions 
més importants pels Falconers 
i cada any defensen la plaça 
amb diferents construccions 
d’un nivell tècnic més elevat 
que l’any anterior. 
Durant el calorós matí van re-
alitzar una actuació a la plaça 
Verdaguer i també van parti-
cipar en una cercavila pels di-
ferents carrers de la vila amb 
les diferents entitats de cultura 
popular del poble. En l’actua-
ció a la plaça els Capelladins 
van realitzar una Serra de 4 
puntes, dos vols de 3 coronats, 
Pira de 9, Planxes amb Pilar 
de 3 i Ventilador, Tripira 4x3, 
Avet, Escala de 7,tres Pilars de 
3 amb tombarella i per finalit-
zar van ballar la Polca. En la 
cercavila van realitzar tres pa-
rades i en cadascuna d’aques-
tes van realitzar una figura, les 
quals van ser: Pira de 9, Vol 
de 4 i Avet. Capellades, com 
sempre, va ser un públic molt 
entregat que va omplir la pla-
ça d’aplaudiments i del caliu 
necessari perquè els falconers 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

E ndesa ha finalitzat re-
centment els treballs 
de millora tecnològica 

de part de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió del municipi de 
Castellolí. 
L’actuació,  que ha tingut un 
pressupost superior als 7.600 
euros, aportats íntegrament 
per la Companyia, ha con-
sistit en la substitució de 770 
metres de xarxa aèria con-
vencional de baixa tensió de 
la urbanització Els Pinyerets, 
a la població castellolinenca, 
per nou cable trenat. La xarxa 
trenada representa una reduc-

Actuació dels Falcons de Capellades

poguessin realitzar cadascuna 
de les figures amb una tècnica 
molt acurada i precisa. 
Els membres de la colla estan 
molt contents amb l’excel·lent 
realització de les diferents 
construccions i estan molt or-

gullosos d’haver pogut emoci-
onar al seu poble cada cop que 
l’anxaneta obria els braços per 
coronar les figures. Els Fal-
cons de Capellades descansen 
uns dies per seguir treballant 
amb nous objectius.     

CAPELLADES / LA VEU 

E l concert de capvespre 
“Un passeig per Broa-
dway a quatre mans” va 

portar prop de 500 persones al 
pati de La Lliga de Capellades 
per gaudir de la interpretació 
al piano de la Susanna Basart 
i l’Eva Sabater, acompanyades 
a la percussió pel Jordi Gabar-
ró. Cada tema anava introduït 
pels comentaris de la Cristina 
Molner i del Franc Guinart.
Seguidament va començar la 
nit de les Barraques amb sis 
entitat oferint menjar i beure 
a les més de 1500 persones 
que al llarg de la nit van anar 
passar per la Plaça Catalunya. 
Mentre s’anava sopant es va 

La Nit de Barraques de 
la Festa Major de 
Capellades, tot un èxit

poder escoltar la sessió del Dj 
Brown. I a mitja nit comen-
çava l’esperadíssima – aquest 
any, sí!- actuació dels Doctor 
Prats que durant una hora i 
mitja van estar fent cantar i 
ballar al públic. L’ambient no 
va decaure gens ni mica quan 
The Txandals van agafar el re-
lleu i van començar a versio-
nar temes dels vuitanta, de sè-
ries de televisió i de dibuixos 
animats. Tot va servir per fer 
ballar i saltar el públic. La dar-
rera hora de la nit va portar 
la Dj Virgi fins que la Xaran-
ga va recollir els més animats 
per portar-los a esmorzar a Ca 
l’Angelillo. Aquest va ser un 
dels actes més destacats de la 
Festa Major de Capellades.

ció important de les mides i 
l’amplitud física de la línia, ja 
que les tres fases es mantenen 
unides, però aïllades, tot evi-
tant contactes no desitjats per 
culpa del vent o d’altres agres-
sions externes. Aquest nou 

disseny de la xarxa, a més, és 
més robust i resistent als fenò-
mens meteorològics.
L’operació ha permès, a més, 
retirar un parell de pals de 
fusta que subjectaven l’anti-
ga xarxa, amb la qual cosa es 
millora notablement l’impacte 
visual de les infraestructures. 
A més, el nou cablejat té una 
secció més gran, i permet re-
partir millor les càrregues, 
garantir un subministrament 
més estable, absorbir eventu-
als puntes de consum, donar 
resposta al creixement vege-
tatiu i atendre possibles nous 
clients que hi pugui haver en 
aquesta zona de l’Anoia.  

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

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



Avui divendres, 
sessió de cinema de 
terror a Piera

Ja està publicat el programa oficial 
de la Festa Major de Piera

Diumenge 26, a les 6 de la 
tarda en el marc del Balneari 
de la Puda, a Castellolí, tin·
drà lloc un recital de Moisès 
Fernández Via,  dins del cicle 
“Beethoveniada”. El pianista 
interpretarà diferents peces 
del mestre alemany. L’entrada 
costarà 10 euros.

PIERA / LA VEU 

Des del dissabte 1 de setembre 
i fins al dimarts 11 de setem·
bre, la Festa Major de la Vila 
de Piera omplirà els carrers 
del poble de música i diversió, 
així com d’activitats esporti·
ves, tradició i cultura popular. 
Tot i que falten un parell de 
setmanes, els pierencs i les pi·
erenques ja poden anar escal·
fant motors amb la publicació 
del programa d’actes oficial.
El text recull totes les activi·
tats previstes, entre les quals 
destaquen el pregó inaugural 
i la gran festa del Pubillatge el 
primer dia de Festa Major; la 
cercavila dels Falcons de Pie·
ra, el diumenge 2 de setembre; 

el tobogan gegant, el correfoc 
i els concerts del dissabte 8 de 
setembre, i el castell de focs 
artificials que posarà punt fi·
nal a la celebració. 
A més de poder consultar el 
programa d’actes de la Fes·

ta Major 2018 en línia al 
web viladepiera.cat, durant 
aquesta setmana, es repar·
tirà també als domicilis i als 
equipaments municipals per 
tal d’apropar la festa a tota la 
ciutadania.

Vallbona, a punt per a la Festa Major
VALLBONA / LA VEU 

A quest 2018 Vallbona 
d’Anoia celebrarà la 
seva Festa Major el 

cap de setmana del 24 al 26 
d’agost. Els actes començaran 
divendres 24 al matí, amb la 
missa cantada, a les 11 h. A la 
nit, a les 21 h, serà el torn del 
ball a la plaça amb l’orquestra 
Remember.
L’endemà, dissabte 25, els més 
petits podran gaudir dels in·
flables per relliscar al costat 
de la piscina, d’11 a 13 h. A 
les 19 h, també al costat de la 
piscina, es farà una holi party. 
La jornada continuarà amb el 
sopar a la plaça que, amb un 
preu de 3 euros, oferirà boti·
farra, pa amb tomàquet, gelat, 
aigua i vi, i estarà amenitzat 
per Xavier Tarafa, amb músi·
ca de discos de vinil i discos 
compactes. Després, final de 

del Mar i amb el Planetari, una 
activitat en què es podran des·
cobrir moltes coses sobre les 

Avui divendres 24 d’agost, a 
les 22 hores, la Comissió Jove 
de Piera organitza una sessió 
de cinema de por amb la pel·
lícula ‘Insidious: L’última clau’
La Comissió Jove de Piera 
impulsa aquesta setmana una 
sessió de cinema de terror al 
Teatre Foment de Piera. El 
pròxim divendres 24 d’agost, 
a les 22 hores, la sala acollirà 
el passi de la pel·lícula Insidi·
ous: L’última clau. El film és 
la quarta entrega de la famo·
sa saga Insidious i aquest cop, 
la parapsicòloga Elise Rainier 
s’haurà d’enfrontar amb el cas 
sobrenatural més terrorífic de 
tots. La pel·lícula no està re·
comanada per a persones me·
nors de 16 anys.
Fa unes setmanes, la Comissió 
Jove de Piera va obrir una en·
questa a les xarxes socials per·
què el jovent pierenc escollís 
quina pel·lícula de terror volia 
veure i Insidious va ser la gua·
nyadora. Per amenitzar el visi·
onat, la comissió ha dissenyat 
una ambientació terrorífica 
per a l’espai i ha previst dife·
rents sorpreses esgarrifoses 
per a la trobada.
Les entrades per gaudir de la 
pel·lícula tindran un cost de 
3 euros. Per a més rebre més 
informació, es pot enviar un 
correu electrònic a l’adreça pi·
era.espaijove@ajpiera.cat. 

1r Festival de Jazz a 
Miralles, el proper 2 de 
setembre

El proper 2 de setembre, tin·
drà lloc la primera edició del 
Festival Jazz Miralles. Serà a 
les Antigues Escoles, a partir 
de les 6 de la tarda. L’entra·
da costarà 5 euros, i inclou 
una copa de vi. Els organit·
zadors ·l’Ajuntament i la Di·
putació· han preparat una 
interessant sessió de jazz, 
amb la participació de Kai·
lash Quartet, amb la veu de 
Núria Palet, i la trompeta de 
Josep Maria Farràs.
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Diumenge, recital del 
pianista Moisès 
Fernández Via a la 
Puda de Castellolí

festa amb la música d’un DJ.
Diumenge 26 començarà el 
campionat local de Botxes i 
esmorzar per a tots els partici·
pants. A les 11h tindrà lloc la 
missa. Al migdia, a la piscina, 
actuaran els Falcons de Vall·
bona i els Falcons de Piera. 
A la nit, la festa acabarà amb 
havaneres amb el grup Pirats 

A Piera es van fer 5 minuts de 
silenci per les víctimes dels 
atemptats del 17·A a Barce·
lona i Cambrils, fa un any. 
D’aquesta manera, la vila pi·
erenca se sumava així a actes 
molt similars que es van fer 
arreu del país, amb un segui·
ment força notori. A Piera, 
una trentena llarga de perso·
nes es van concentrar davant 
la “Casa de la Vila”.

Silenci a Piera per 
les víctimes dels 
atemptats de Barcelona 
i Cambrils

estrelles i els planetes, per aca·
bar fent una observació amb 
un telescopi.
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Bona 
Festa 
Major 
d’Igualada 
2018

us desitgem
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La Moixiganga 
d’Igualada

L a “Moixiganga” va ser durant molts anys un 
dels referents de la Festa Major d’Igualada. Era 
una dansa molt bonica, amb diversos quadres 
molt vistosos. En aquesta fotografia, feta a la 

Rambla de Sant Pere Màrtir (avui Rbla. Gral. Vives), 
podem veure-la als inicis del segle XX, tot representant 
el Misteri del Davallament de la Creu. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Munici-
pal d’Igualada. Fons Valentí Enrich Jorba. 
Autor desconegut.  



Un total de 237 veïns 
(3,4% del cens) han 

exercit el seu dret a vot 
per decidir com invertir 

100.000€ del capítol 
d’inversions del 

Pressupost Municipal

Els masquefins escullen guanyadors 
dels Pressupostos Participatius
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MASQUEFA / LA VEU 

E l mes de juliol han que-
dat decidits quins pro-
jectes s’inclouen dins 

la partida pressupostària des-
tinada als primers Pressupos-
tos Participatius de Masquefa. 
Després de tancar-se el perío-
de de votacions el diumenge 
8 de juliol a la nit, la propos-
ta “Canvis a l’Escola Font del 
Roure per millorar els espais 
i la qualitat de l’aprenentat-
ge. Disposar de recursos eco-
nòmics per poder desplegar 
les inversions derivades del 
procés participatiu del cen-
tre” ha estat la que ha rebut 
més suport popular, amb un 
total de 103 vots. El cost esti-
mat d’aquesta actuació és de 
25.000 euros.
Mentrestant, “Col·locar pèr-
goles i arbrat gran als jardins 
i parcs infantils de Masquefa” 
(72 vots), “Renovació de les 
noves tecnologies de les es-
coles públiques” (72 vots), i 
“Col·locar un Parkour Park” 
(46 vots) han estat els tres pro-
jectes restants més votats per 
la ciutadania entre el total de 
15 actuacions referides al nu-
cli urbà que se sotmetien a 
votació.
Finalment, entre les actuaci-
ons de barri la que ha obtin-
gut més suport popular ha 
estat “Millora dels camins de 
vianants a La Beguda Alta i 
plantació d’arbres per cami-
nar sota l’ombra a l’estiu” (87 
vots), per davant d’”Enjardi-
nar i habilitar un aparcament 
al descampat ubicat a la zona 
de la carretera (Punt Taronja)” 
(63 vots).
Aquestes sis actuacions són 
les que es desenvoluparan 
amb la partida del pressupost 

municipal que s’havia reservat 
pels resultats d’aquest procés 
participatiu i que ascendia a 
100.000 euros.
Atès que els dos projectes més 
votats referents als barris no 
superen la xifra de 40.000€ 
destinada, la comissió de se-
guiment estudiarà i valorarà 
quina actuació impulsarà amb 
la quantitat restant.

Un 3,4% dels masquefins 
exerceixen el seu dret a vot
Del 25 de juny al 8 de juliol, els 
veïns majors de 16 anys i em-
padronats al municipi podien 
votar entre les 19 propostes 
finalistes. Cada vilatà podia 
escollir un màxim de tres pro-
postes entre els 15 projectes 
referits a nucli urbà; i una úni-
ca proposta entre les 4 actua-
cions que impliquen els barris 
del municipi.
Així, un total de 237 persones 

–un 3,4% de les persones amb 
dret a vot- han fet arribar les 
seves aportacions i han emès 
un total de 761 vots –els vots 
es podien emetre a través del 
web www.masquefaparticipa.
cat o als diferents punts de 
votació telemàtica habilitats 
a l’Oficina d’Atenció al Vilatà 
(OAV) i al Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC)-.
Durant el període de presenta-
ció, els veïns van fer arribar 87 
propostes al consistori; i des-
prés de ser valorades i quan-
tificades pels serveis tècnics 
de l’Ajuntament i ser selecci-
onades –posteriorment- du-
rant el Fòrum de Priorització, 
d’aquestes se’n van sotmetre a 
votació un total de 19.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, valora molt positi-
vament les xifres de participa-
ció i assegura que “aquest pro-
cés participatiu ha posat de 
manifest que comptem amb 
una ciutadania plenament 
compromesa i amb ganes 
d’implicar-se activament en 
la presa de decisions col·lecti-
ves”. En aquest sentit, l’alcalde 
avança que l’objectiu de l’equip 
de govern “és estudiar i con-
solidar noves vies i canals de 
participació directa per seguir 
apoderant els nostres vilatans”.

HOSTALETS P. / LA VEU 

A vui divendres, 24 
d’agost els Hostalets 
de Pierola es vestirà 

de gal·la per rebre la ‘Barcelo-
na Big Band Blues’, la cèlebre 
companyia musical barcelo-
nesa especialitzada en música 
americana dels anys 40-50 i 
60. La imponent veu de My-
rian Swanson acompanyarà la 
banda en aquest magnífic con-
cert organitzat per l’Associació 
per la Cultura i l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola.
Prepareu-vos per sentir els 
grans clàssics del soul, el blues 
i el rock&roll i a moure el vos-
tre esquelet a l’impressionat 
ritme que impregnarà la ‘Bar-
celona Big Blues Band’ durant 
tota la nit.
Des de principis dels setan-
ta fins a l’actualitat, han estat 
molts els músics i arranjadors 
de Barcelona que s’han dei-

xat seduir per la potència i la 
versalitidad característiques 
d’aquest tipus de formacions. 
Però fins ara, cap d’elles ho 
havia fet amb la voluntat de 
dedicar-se al blues i al rhythm 
and blues. 
La Barcelona Big Blues Band, 
sota la direcció del contrabai-
xista Ivan Kovacevic, conjuga 
un grup de bons músics que 
creen un so energètic, salvat-
ge i alhora sofisticat. A través 
dels seus arranjaments, Kova-
cevic s’aplica a la Big Band tota 
l’experiència i el criteri que ha 
anat adquirint en petits com-
bos. El resultant és un torrent 
sonor en la tradició de bandes 
com les de T-Bone Walker o 
Johnny Otis.
El concert se celebrarà a la 
pista municipal dels Hosta-
lets de Pierola. El divendres, 
24 d’agost a partir de les 22h. 
Entrada gratuïta.

MASQUEFA / LA VEU 

A vui divendres 24 
d’agost Can Parellada 
dona el tret de sortida 

a la seva Festa Major. Per enda-
vant, tres intensos dies farcits 
d’actes lúdics, gastronòmics, 
musicals i culturals per com-
memorar aquesta celebració 
tan esperada i tan especial. La 
festa començarà el divendres 
amb el sopar de gala amenit-
zat pel grup Som Cabaret –els 
interessats i les interessades en 
participar tenen temps fins al 
dijous 23 d’agost per comprar 

Can Parellada es vesteix de Festa Major!
els tiquets. Per fer-ho, hauran 
de trucar al 640 64 13 40-. A 
les 23h es donarà pas als balls 
amb l’Orquestra Trio Blue 
Maresme i, en acabat, serà el 
torn de la Disco Mòbil.
El dissabte 25 d’agost els nens i 
nenes podran gaudir dels tres 
inflables d’aigua i de l’actuació 
dels  “Payasos Los Pipos”. A 
les 19.30h se celebrarà la Xo-
colatada. Un cop entrada la 
nit, tots els masquefins i mas-
quefines podran ballar amb el 
grup Remember Dance. I per 
a aquells que es quedin amb 
més ganes de moure l’esquelet 

tindran l’oportunitat de gaudir 
de la Disco Mòbil a partir de la 
1h de la nit.
La festa continuarà el diumen-
ge 26 d’agost amb el Holi, una 
festa tradicional de l’Índia on 
la principal protagonista és la 
pintura de colors. A les 14h 
se celebrarà el dinar popular 
amb la paella com a plat cen-
tral. A la tarda, animació in-
fantil i un monòleg d’allò més 
divertit amb Óscar Sanmartín, 
d’El Club de la Comedia. I a la 
nit… sopar de carmanyola i 
cinema a la fresca amb “El Rey 
Leon”.

Des de l’Ajuntament s’anima 
tots els veïns i veïnes a sortir al 
carrer i sumar-se a la celebra-

ció d’aquests actes festius tan 
estiuencs.

Avui, concert de la 
Barcelona Big Blues 
Band als Hostalets



La Festa Major de Calaf tindrà 
més de 40 activitats
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CALAF / LA VEU 

D es de l’estiu de 2017 
que l’Ajuntament de 
Calaf va implantar 

un sistema de cartelleres mu-
nicipals per tal d’ordenar el 
repartiment de cartells i que 
les parets de la vila no dones-
sin una imatge de desordre i 
brutícia.
A banda de mantenir els es-
pais públics més néts, també 
es pretenia acomplir l’Orde-
nança de Civisme que definia 
els espais públics destinats a 
suport publicitari i/o infor-
mació i que prohibia la col·lo-
cació sense autorització per-
tinent.
En aquella primera fase se’n 
van instal·lar 12 i després d’un 
any, s’ha pogut comprovar que 
el resultat de la utilització de 
les cartelleres és positiu, ja que 
ha permès reduir l’encartella-
ment desmesurat i desorde-
nat. Tot i això, arran d’algunes 
demandes de veïns i entitats, 
s’ha vist la necessitat de cobrir 
alguns emplaçaments/zones 
estratègiques del municipi on 
fins ara no hi havia cartelleres 
i per això, s’ha realitzat una se-
gona fase.
En total, se n’han instal·lat 6 
més i d’aquestes, 3 són de do-

COPONS / BASTONERS DE C. 

A quest estiu els basto-
ners de Copons han 
estat força actius. 

Vam començar ballant a Sant 
Pere de Copons. Ballar a Sant 
Pere es ballar a casa, ens hi 
sentim molt bé i aquesta vega-
da fins i tot la calor típica de fi-
nals de juny ens va abandonar 
per deixar pas a una tempera-
tura ben agradable per l’època.
La segona ballada va ser al 
Berguedà, a la 34ª Trobada 
d’Acordionistes de Maçaners. 

ble cara. Els espais on s’han 
col·locat són:
Dues al passeig Santa Cala-
manda: una davant l’Esplai de 
la Gent Gran i  una a la para-
da de bus.  Encreuament entre 
l’Escola Alta Segarra i l’Escola 
de Música. Carrer Isidre Vila-
ró, davant dels supermercats. 
Esplanada del CRO (Centre 
de Recursos per l’Ocupació) i    
Plaça Alta Segarra. 

CALAF / LA VEU 

A quest dilluns, s’ha fet 
públic a través de la 
web de l’Ajuntament 

de Calaf tots els horaris i 
espais de les activitats or-
ganitzades per la Festa Ma-
jor del 2018. En total, s’han 
programat unes 40 activitats, 
moltes de les quals, han estat 
proposades per les entitats 
calafines. 
En total, s’han imprès uns 
3.000 exemplars del llibret 
desplegable i s’han repartit a 
partir de dimecres entre els 
diferents comerços de Calaf. 
A més, també se’n podran 
trobar al llarg de la Festa Ma-
jor, a diferents espais on es fa-
ran les activitats. 
D’altra banda, a partir d’aquest 
divendres, juntament amb 
l’Altiplà, es farà arribar a totes 
les cases el llibret complert de 
Festa Major on, a banda de la 
programació detallada, també 
hi apareixen els escrits de les 
entitats i els anuncis de les em-
preses i comerciants, col·labo-
radors imprescindibles de la 
Festa Major. 
Recordem que, des del 31 
d’agost al 3 de setembre, Calaf 
celebrarà la seva Festa Major. 
Al juny, es van avançar els 
caps de cartell de la progra-
mació d’aquest any com: Els 
Catarres, Hoffmaestro, Judit 

ulleres protectores i samarre-
ta blanca i els menors de 12 
anys hauran d’anar acompa-
nyants d’un adult. Estarà am-
bientada amb la música del 
dj. Montinis.
- El Correfoc de Festa Major, 
organitzat pels Diables de 
l’Alta Segarra el diumenge 2 
de setembre a les 22.30h - en 
substitució de l’Engardelada -.
Els Diables de l’Alta Segarra 
recuperaran aquest especta-
cle de foc que sortirà de la 
plaça dels Arbres i recorrerà 
alguns dels carrers del centre 
de la vila a ritme dels taba-
lers i acompanyats pel drac 
Cucarell. 
D’altra banda, en l’àmbit es-
portiu el Club de Bàsquet Ca-
laf recupera el seu equip de 
Sènior Masculí i ho celebrarà 
amb un partit amistós contra 
el CB Navàs el dissabte 1 de 
setembre a les 18h al Pavelló 
Poliesportiu.

Neddermann, Dàmaris Ge-
labert, La principal de la Bis-
bal, La Banda del Coche Rojo, 
New Marabú o Excel.
Com a novetats proposades 
per les entitats, trobem:
- La Kursa de Lokus Baby, or-
ganitzada per La Polseguera 
el dissabte 1 de setembre a les 
12h a la plaça dels Arbres.
Aquesta nova modalitat con-
sistirà en una cursa indivi-
dual d’infants d’entre 9 i 15 
mesos i es farà a través de 7 
metres de lona per gatejar. En 
aquest cas, les inscripcions 
seran gratuïtes i es podran fer 
el mateix dia.
_ La Festa Holi, organitzada 
pels joves del curs de premo-
nitors el diumenge 2 de setem-
bre a les 18h.
Aquesta festa de colors és tra-
dicional de l’ Índia, el Nepal i 
Sri-Lanka i consisteix en llen-
çar pols de colors a l’aire. Per 
participar-hi, caldrà portar 

Instal·len a Calaf 
sis noves cartelleres

ALTA ANOIA / LA VEU 

N úria Puig i Rosés ha 
estat nomenada ge-
rent de la Regió Sa-

nitària Catalunya Central del 
Servei Català de la Salut,  amb 
seu a Sant Fruitós de Bages. 
Puig és llicenciada en Me-
dicina i Cirurgia per la UB i 
diplomada en gestió hospita-
lària per ESADE, entre altra 
formació acadèmica. La seva 
trajectòria professional en el 
CatSalut va començar al 1995. 
D’ençà fins a l’actualitat ha es-
tat directora de diferents sec-
tors sanitaris.

Nova gerent de la Regió 
Sanitària Central Activitat dels Bastoners de Copons

Va ser una sortida molt desit-
jada per a grans i petits, ja que 
compartiríem dos dies sencers 
gaudint de les activitats festi-
ves i el fantàstic entorn de la 
zona. La nostra participació 

en aquesta trobada va ser la 
d’acompanyar al públic d’un 
concert a l’altre per les dife-
rents eres del poble. A la tarda, 
vam poder mostrar a tothom 
el nostre repertori de balls.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com
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Comença la temporada de mitja veda a Catalunya

PUJALT / LA VEU 

A l’Observatori de Pu-
jalt estrenen un nou 
format d’observació. 

Aquesta vegada porta’t el teu 
sopar sota les estrelles! 
L’activitat serà demà dissab-
te dia 25 a les 21:00h encara 
amb la llum del dia. Els parti-
cipantds distribuiran en grups 
per les diferents taules llar-
gues que hi hauran al jardí i 
explicaran el funcionament 
del sopar. Durant el sopar i 
a mida que vagin apareixent 
objectes interessants s’aniran 
presentant, fent petites ex-
plicacions i observant amb 
telescopis, si és el cas.

Veciana va viure una 
intensa Festa Major

VECIANA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
el nucli de Veciana va 
viure la seva festa ma-

jor en honor a la patrona del 
poble.
Les activitats festives van co-
mençar el divendres a la nit 
amb la sardinada popular a 
la plaça de Ramon Servitje. A 
continuació el grup de teatre 
ACR de Fals va posar en esce-
na, amb un gran nivell d’inter-
pretació, l’obra “Dues dones 
que ballen” de Josep Maria 
Benet i Jornet.
L’endemà dissabte a la nit mul-
titud de persones van omplir 
la mateixa plaça per gaudir 
del ball de revetlla a càrrec del 

grup Liberty. A la mitja part es 
van repartir  entrepans de pa 
amb tomàquet i pernil a tot-
hom. Durant el ball l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, va 
dirigir unes paraules d’agraï-
ment a totes les persones que 
amb el seu esforç i treball fan 
possible que any rere any Ve-
ciana tingui una gran festa 
major.
L’endemà diumenge la diada 
festiva va començar a les 12 del 
migdia amb la missa solemne 
en honor a la patrona oficiada 
per mossèn Enric i acompa-
nyada per les veus de la Coral 
de Veciana que va cloure l’acte 
litúrgic entonant els goigs de 
la Mare de Déu de Veciana. A 
la sortida hi hagué un aperitiu 

L’Observatori de Pujalt 
estrena demà un nou 
format d’observació

Un cop acabat el sopar,  com-
pletaran l’activitat amb una 
observació a ull nu del cel en 
la qual s’ensenyaran les cons-
tel·lacions i com trobar-les. 
També s’observarà a través del 
telescopi els planetes, estrelles 
i altres objectes celestes que si-
guin visibles.
Al llarg de la nit es podrà veu-
re Júpiter, Saturn, Mart o la 
Lluna, fotografiar objectes del 
cel profund i molt més!
No t’oblidis de portar el sopar, 
la beguda i els estris que ne-
cessitis!
Preu de l’activitat: 6€ adults, 
4€ menors de 14 anys. Es po-
den fer reserves enviant un 
whatsapp al 636505197. 

ANOIA / LA VEU 

L a mitja veda de caça 
a Catalunya ha co-
mençat enguany el 15 

d’agost a la demarcació de 
Lleida i a la comarca del Sol-
sonès, mentre que a la resta 
del territori català ho va fer el 
dia 19 d’agost.
En concret, la mitja veda de 
caça es desenvoluparà entre 
el 15 d’agost i l’11 de setem-
bre a la demarcació de Lleida 
i la comarca del Solsonès, on 
seran hàbils tots els dijous, 
dissabtes, diumenges i fes-
tius. A Girona, la temporada 
començarà el 19 d’agost, a di-
ferència d’anys anteriors en 
què començava abans. 
Durarà fins al 9 de setembre i 
es podrà caçar dijous, dissab-
tes, diumenges, i en aquest 
cas, festius no locals. A la 
demarcacions de Barcelona i 
Catalunya central seran hà-
bils el 19, 26 i 29 d’agost i 2 de 
setembre. Mentre que a Tar-
ragona i Terres de l’Ebre, es 
podrà caçar el 19 i 26 d’agost 
i el 2 i 9 de setembre.

Consells de  seguretat  
- El caçador haurà de des-
carregar sempre l’arma quan 
s’aproximi o se li aproximin 
altres persones,  quan finalit-
zi la cacera o quan sigui re-
querit pels agents de l’autori-

tat. En aquest sentit, sempre 
que sigui requerit pels agents 
de l’autoritat, haurà de deixar 
l’arma a terra o en el lloc que 
se l’indiqui, i apartar-se a un 
mínim de 5 metres.
- Només es dispararà quan 

hi hagi contacte visual, s’hagi 
identificat a la peça amb total 
claredat i no hi hagi possibi-
litat de confusió.
- No apuntar amb l’arma a 
qualsevol persona, cosa o ob-
jecte que no sigui la peça de 
caça,.
- És obligatori portar a sobre 
la documentació necessària 
per l’exercici de la caça, in-
closa la dels gossos de caça 
que participin en l’activitat 
realitzada:
- Permís d’armes.
- Assegurança de responsabi-
litat civil.
- Llicència de caça.

- Permís nominal que l’auto-
ritza a caça a l’APC
 Durant  vacances d’estiu 
s’incrementa de forma con-
siderable el nombre d’usuaris 
del medi natural  aprofitant 
el seu temps lliure i el bon 
temps per realitzar activitats 
de lleure a la natura. Cal ex-
tremar el respecte a les zones 
de seguretat establertes per  
la normativa, especialment 
prop de  masies o nuclis de 
població.
La caça en el període de mitja 
veda només es pot practicar 
en terrenys cinegètics de rè-
gim especial que ho tinguin 
aprovat  en el seu pla tècnic 
de gestió cinegètica. D’acord 
amb la legislació cinegètica, 
l’horari va d’una hora abans 
de la sortida del sol fins una 
hora després de la posta.
Les espècies objecte d’aquest 
aprofitament cinegètic són, 
principalment, guatlles, tór-
tores, tudons, coloms, garses, 
estornells, gavines rialleres, 
gavians de potes grogues i 
guineus.
Excepcionalment, poden au-
toritzar-se controls puntuals 
d’altres poblacions com ara 
conill o senglar ateses les pèr-
dues generades en algunes 
explotacions rurals.
A part, la temporada de caça 
major (bàsicament porc sen-
glar, mufló i daina) comença-
rà el 2 setembre i la de caça 
menor (per conills, perdius i 
guineus) el dia 14 d’octubre.

per a tots els assistents en el 
magnífic entorn de què dis-
posa l’església des de que l’any 
2015 l’Ajuntament hi realitzés 
importants obres de millora. 
A les sis de la tarda va arribar 
l’hora més esperada de xics i 
grans amb el taller de circ que 
va tenir lloc a la plaça de Sant 
Miquel. Una hora més tard el 
grup Vent Endins va encisar al 
gran públic congregat amb les 
seves rumbes, versions i temes 
propis del seu últim disc.
Amb aquest concert es va 
posar punt i final a la festa 
major d’enguany organitzada 
per la Comissió de Festes i 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Veciana i diverses 
empreses de la contrada. 



L’Igualada Rigat torna a la feina 
amb Ton Baliu com a única novetat
HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va tor-
nar a la feina divendres 
passat amb tots els efec-

tius excepte Met Molas que 
es va reincorporar dilluns. A 
més, també van entrenar els 
Marc Dalmases, Oriol Llo-
rens i Marc Carol i el tercer 
porter Carles Ferrer.
L’equip arlequinat manté el 
bloc de l’any passat, amb pocs 
canvis a la plantilla. Destaca 
però, el retorn de Ton Baliu, 
l’única alta de l’Igualada Rigat 
en aquest mercat de fitxatges. 
Després de dos anys al Por-
to, Baliu ha tornat a les files 
de l’equip igualadí, amb qui 
té contracte fins al juny de 
2020. En el capítol de les bai-
xes, l’Igualada ha cedit a Ge-
rard Miquel al Club Esportiu 
Vendrell per una temporada; 
i a Oriol Prat al Capellades de 
Nacional Catalana, amb l’ob-
jectiu que els dos joves gua-

  ESPORTS  | 25Divendres, 24 d’agost de 2018

nyin minuts sobre la pista. 
El conjunt igualadí quedarà 
format per Elagi Deitg i Ma-
nel del Valle com a porters i 
Ton Baliu, Sergi Pla, Oriol Vi-
ves, Jaume ‘Met’ Molas, Jordi 
Méndez, César ‘Tety’ Vives i 
Roger Bars com a jugadors de 
pista. La vuitena plaça l’ocu-
parà un júnior o juvenil serà 
per a un júnior o un juvenil, 
aquells que amb el seu treball 
i esforç es guanyin la confi-
ança de l’equip tècnic. L’equip 
seguirà a les ordres del l’en-
trenador Ferran López, que 
comença la seva quarta tem-
porada al club. L’equip tècnic 
el completen Carles Piernas, 
que es manté com a segon 
entrenador; Martí Compte, 
que continuarà ocupant la 
plaça de fisioterapeuta i Pablo  
Fernández, que s’incorpora 
aquest any com a preparador 
físic després de la baixa de 
Mònica Sala per motius per-
sonals i laborals.

L’Igualada Rigat té tres par-
tits amistosos confirmats per 
aquesta temporada, tots per-
tanyents a la Lliga Catalana. 
Els arlequinats són al grup D 
amb el Lleida Llista, l’Alcoi i 
el Calafell. Els homes de Fer-
ran López jugaran el primer 
partit a Les Comes contra el 
Calafell el dia demà dissabte 
a les 20h. El dia 28 d’agost es 
desplaçaran al Pavelló Onze 
de Setembre per enfron-
tar-se als llistats (21h). La 
fase de grups acabarà el dia 
1 de setembre a la pista de 
l’Alcoi (20h). En funció dels 
resultats, els dos primers de 
grup accediran als quarts de 
final, que es disputaran a 
Les Comes els dies 3 i 4 de 
setembre. En cas de passar, 
l’Igualada jugaria el dia 3 de 
setembre un dels dos partits. 
Els semifinalistes disputa-
ran la final a 4 els dies 10 i 
11 de setembre, tots al Pave-
lló de Les Comes.

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP va 
iniciar dimarts la pretempo-
rada amb la primera sessió 
d’entrenament dirigida per 
l’asturiana Maria Fernàndez 
“Pulgui”, acompanyada per 
l’entrenadora de porteres, Síl-
via Borràs i el tècnic David 
Parra.
Amb set jugadores de pista i 
tres porteres a la primera ses-
sió, l’equip igualadí es prepara 
per a una etapa que servirà de 
continuació a l’excel·lent tem-
porada anterior on va caure 
a les semifinals de la lliga de 
Nacional Catalana contra el 
que se n’acabaria proclamant 
campió, el CP Voltregà, i aca-
baria en quarta posició en 
perdre, en una ajustadíssi-
ma eliminatòria, contra l’HC 
Mataró.
Amb l’arribada de Carla 
Claramunt, Queralt del Àgui-
la, Mariona Simon i Maria 
Bonet al primer i segon equip 
del club igualadí, ambdós 
afrontaran amb garanties la 
nova temporada on s’espera 
que les igualadines competei-

xin per a la victòria en tots els 
partits.
Tot i que el club no descarta 
alguna incorporació de dar-
rera hora, l’entrenadora de les 
igualadines, Maria Fernàn-
dez, està satisfeta amb el grup 
de jugadores i porteres  per la 
seva joventut, qualitat i tre-
ball, i afronta amb il·lusió la 
nova temporada que comen-
çarà el 15 de setembre contra 
el mateix CP Voltregà.
L’entrenadora asturiana por-
tarà aquesta temporada els 
dos equips sèniors i el FEM16 
per tal de treballar amb el 
mateix contingut i intensitat 
els tres primers equips del 
club igualadí.
Els entrenaments han seguit 
durant tota la setmana i es 
reprendran a la propera per 
preparar la presentació dels 
equips del club, que serà el 
diumenge 2 de setembre a 
partir de les 15:30 h. al pave-
lló de Les Comes.
En els propers dies, tant 
la Marta Soler com la Ma-
ria Bonet s’incorporaran al 
grup, un pic tornin de les se-
ves vacances d’estiu.

L’Igualada Femení HCP 
inicia la pretemporada 
amb cares noves

ESQUAIX / LA VEU 

Els germans Jaume és van 
desplaçar a Cuenca per jugar 
la copa d’Espanya absoluta.
Aquest campionat, que agafa 
a la majoria de jugadors en 
plena pretemporada, és una 
cita obligada pels jugadors 
que tenen beca per la federa-

ció. Aquest és el cas del petit 
dels Jaume, que es va despla-
çar a Cuenca com a un dels 
favorits.
El Bernat va caure a semis 
davant d’Iker Pajares, 57 
del món per un renyit 3-1, 
10-12 en el quart i en un 
partit brut i ple de decisi-
ons complicades.

Per la seva part, el Joel va fer 
un bon campionat superant 
la 1a ronda i caient a vuitens 
davant el portuguès Claudio 
Pinto 217 del món per un re-
nyit 11-5, 9-11, 4-11, 10-12.
El Joel farà una incursió al 
circuit internacional aquesta 
2a part de la temporada de-
butant a Rotterdam

Els germans Jaume disputen la Copa d’Espanya a Conca
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FUTBOL / LA VEU 

Després de no guanyar 
cap dels quatre pri-
mers partits d’aques-

ta pretemporada, diumenge 
el CF Igualada aconseguia 
la primera victòria després 
d’imposar-se 1-3 al Guisso-
na.
Els nostres futbolistes blaus 
es van mostrar superiors en 
tot moment i van treure pro-
fit de les jugades d’estratègia. 
A la sortida d’un córner Mar-
tí Lliró va fer el 0 a 1 i en una 
acció semblant, Martí Just va 
fer el 0 a 2, poc després que 
Albert Alfonso evités l’empat 
local amb una gran aturada.
A la segona part, una erra-
da defensiva dels locals la va 
aprofitar Martí Just per fer el 
0 a 3. El davanter blau va es-
tar encertat de cara a porteria 
i demostra que comença a afi-
nar la punteria. El Guissona 
va fer el gol de l’hono quan, 
en una acció ràpida, Òscar 

L’Igualada s’imposa al Guissona i 
aconsegueix la primera victòria de la 
pretemporada

es va avançar a la defensa 
de l’Igualada i va posar l’1 a 
3 pocs instants després. Des 
d’aquest moment fins el final 
del partit, el ritme va baixar 
una mica però tot i així, els 
jugadors igualadins van tenir 
bones ocasions per marcar, 
sobretot Carlos Simón i Ge-
rard Llobet. 
Amb el xiulet final de l’àrbi-
tre, satisfacció per la victòria 
que augmentarà la confiança 

dels homes de ‘Moha’ i que 
servirà per seguir treballant 
amb intensitat. El cos tèc-
nic sap que s’apropa l’hora 
de la veritat i els futbolistes 
han d’estar al cent per cent. 
Aquest diumenge, enimig de 
la Festa Major, els blaus ju-
garan el seu últim partit de 
pretemporada, a les 6 de la 
tarda a les Comes contra la 
UE Vic, també de Primera 
Catalana.

FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada femení 
es va imposar (2-1) 
dimecres a la nit al 

Seagull de Badalona campió 
de la Segona Divisió, catego-
ria on també milita l’Iguala-
da, en els tres últims anys. 
Aquest era el segon partit de 
les blaves després de caure en 
el primer partit de la pretem-
porada contra el Pardinyes 
(2-0).
Tot i l’equilibri dels dos 

equips, que van arribar al 
descans amb un resultat de 
0-0, cal destacar que les igua-
ladines van portar la iniciati-
va del joc, evidenciant que el 
el seu bon futbol i ganes de 
ser protagonista del joc, in-
clús quan s’enfronta a equips 
més potents.
Laura Ribas i Aina van 
donar la victòria a les bla-
ves, remuntant el gol ini-
cial de les visitants acon-
seguit als primers minuts 
de la segona part.

Victòria de mèrit del CFI femení contra el Seagull

MOTOR / J.M VIDAL 

L ’única prova puntuable 
pel campionats estatals 
de rally, ja siguin d’as-

falt o de terra que es dispu-
ta a Catalunya,  i com ja és 
habitual en els darrers anys, 
serà el Rally Cervera, dispu-
tat tot ell sobre trams crono-
metrats de terra. 
El divendres de la setma-
na vinent, dia 31 d’agost, hi 
haurà la cerimònia de sorti-
da i l’endemà dissabte es fa-
ran els trams cronometrats 
de carrera.
Precisament avui divendres 
és la data màxima per forma-
litzar la inscripció per tal de 
poder participar-hi. Entre els 
inscrits cal destacar a l’equip 
de Moto Club Igualada for-
mat per l’igualadí Josep Ba-
sols, copilotat pel barceloní 
Xevi Amigó, que faran debu-
tar en aquest rally un Skoda 
Fabia R5. 
Aquest cotxe té més prestaci-

Avui hi ha el tancament 
d’inscripcions pel Rally 
Cervera

Un triomf ha de donar molta 
confiança per l’inici de tem-
porada que és a punt de co-
mençar.
Cal fer esment a que el ri-
val que hi havia dimecres al 
davant, el Seagull, és el gran 
candidat a lluitar novament 
pel títol.
Dissabte, a les 6 de la tarda, 
a Les Comes i enmig de la 
Festa Major d’Igualada, nou 
partit amistós. Les jugadores 
blaves rebran al juvenil del 
RCD Espanyol.

ons en general que no pas el 
Citroën DS3 R5 amb el que 
disputaven el campionat fins 
ara. 
Sí que hi participaran amb 
el cotxe de la marca francesa 
el vallesà Edu Forés, copilo-
tat per l’igualadí David Usón 
de MCI. A l’hora d’escriure 
aquestes línees, és possible 
que siguin més els inscrits 
de MCI ja que el rally també 
puntua pel campionat català 
i copes de promoció.
L’Anoia, actualment, a més 
del Rally Ciutat d’Igualada, 
per la seva situació geogràfi-
ca té un destacat protagonis-
me dins l’àmbit català dels 
rallys. Doncs a una trentena 
de quilòmetres s’hi dispu-
ten dos trams cronometrats 
del Rally RACC Catalunya, 
puntuable pel campionat del 
món, així com també s’hi 
disputen tots els trams del 
Rally Cervera, l’únic puntu-
able a Catalunya pel campi-
onat estatal.
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Segona Catalana (grup 3) 2018-19
1/18 (02-09/20-01)
Marianao P. - Prat Delta
U. Bellvitge - Can Trias
St. Quirze V. - Vilafranca At.
Prat B - Martorell
Molins R. - P. Malaga
Jov. Ribetana - SAN MAURO
Espluguenc - Fontsanta
Begues - At. Júnior
Olímpic Fatjó - At. Sant Just
2/19 (09-09/27-01)
Prat Delta - Olímpic Fatjó
Can Trias - Marianao P.
Vilafranca At. - U. Bellvitge
Martorell - St. Quirze V.
P. Malaga - Prat B
SAN MAURO - Molins R.
Fontsanta - Jov. Ribetana
At. Júnior - Espluguenc
At. Sant Just - Begues
3/20 (16-09/03-02)
Prat Delta - Can Trias
Marianao P. - Vilafranca At.
U. Bellvitge - Martorell
St. Quirze V. - P. Malaga
Prat B - SAN MAURO
Molins R. - Fontsanta
Jov. Ribetana - At. Júnior
Espluguenc - At. Sant Just
Olímpic Fatjó - Begues
4/21 (23-09/10-02)
Can Trias - Olímpic Fatjó
Vilafranca At. - Prat Delta
Martorell - Marianao P.
P. Malaga - U. Bellvitge
SAN MAURO - St. Quirze V.
Fontsanta - Prat B
At. Júnior - Molins R.
At. Sant Just - Jov. Ribetana
Begues - Espluguenc

5/22 (30-09/17-02)
Can Trias - Vilafranca At.
Prat Delta - Martorell
Marianao P. - P. Malaga
U. Bellvitge - SAN MAURO
St. Quirze V. - Fontsanta
Prat B - At. Júnior
Molins R. - At. Sant Just
Jov. Ribetana - Begues
Olímpic Fatjó - Espluguenc
6/23 (07-10/24-02)
Vilafranca At. - Olímpic Fatjó
Martorell - Can Trias
P. Malaga - Prat Delta
SAN MAURO - Marianao P.
Fontsanta - U. Bellvitge
At. Júnior - St. Quirze V.
At. Sant Just - Prat B
Begues - Molins R.
Espluguenc - Jov. Ribetana
7/24 (14-10/10-03)
Vilafranca At. - Martorell
Can Trias - P. Malaga
Prat Delta - SAN MAURO
Marianao P. - Fontsanta
U. Bellvitge - At. Júnior
St. Quirze V. - At. Sant Just
Prat B - Begues
Molins R. - Espluguenc
Olímpic Fatjó - Jov. Ribetana
8/25 (21-10/17-03)
Martorell - Olímpic Fatjó
P. Malaga - Vilafranca At.
SAN MAURO - Can Trias
Fontsanta - Prat Delta
At. Júnior - Marianao P.
At. Sant Just - U. Bellvitge
Begues - St. Quirze V.
Espluguenc - Prat B
Jov. Ribetana - Molins R.

 9/26 (28-10/24-03)
Martorell - P. Malaga
Vilafranca At. - SAN MAURO
Can Trias - Fontsanta
Prat Delta - At. Júnior
Marianao P. - At. Sant Just
U. Bellvitge - Begues
St. Quirze V. - Espluguenc
Prat B - Jov. Ribetana
Olímpic Fatjó - Molins R.
10/27(04-11/31-03)
P. Malaga - Olímpic Fatjó
SAN MAURO - Martorell
Fontsanta - Vilafranca At.
At. Júnior - Can Trias
At. Sant Just - Prat Delta
Begues - Marianao P.
Espluguenc - U. Bellvitge
Jov. Ribetana - St. Quirze V.
Molins R. - Prat B
11/28 (11-11/07-04)
P. Malaga - SAN MAURO
Martorell - Fontsanta
Vilafranca At. - At. Júnior
Can Trias - At. Sant Just
Prat Delta - Begues
Marianao P. - Espluguenc
U. Bellvitge - Jov. Ribetana
St. Quirze V. - Molins R.
Olímpic Fatjó - Prat B
12/29 (18-11/14-04)
SAN MAURO - Olímpic Fatjó
Fontsanta - P. Malaga
At. Júnior - Martorell
At. Sant Just - Vilafranca At.
Begues - Can Trias
Espluguenc - Prat Delta
Jov. Ribetana - Marianao P.
Molins R. - U. Bellvitge
Prat B - St. Quirze V.

13/30 (25-11/28-04)
SAN MAURO - Fontsanta
P. Malaga - At. Júnior
Martorell - At. Sant Just
Vilafranca At. - Begues
Can Trias - Espluguenc
Prat Delta - Jov. Ribetana
Marianao P. - Molins R.
U. Bellvitge - Prat B
Olímpic Fatjó - St. Quirze V.
14/31 (02-12/05-05)
Fontsanta - Olímpic Fatjó
At. Júnior - SAN MAURO
At. Sant Just - P. Malaga
Begues - Martorell
Espluguenc - Vilafranca At.
Jov. Ribetana - Can Trias
Molins R. - Prat Delta
Prat B - Marianao P.
St. Quirze V. - U. Bellvitge
15/32 (16-12/12-05)
Fontsanta - At. Júnior
SAN MAURO - At. Sant Just
P. Malaga - Begues
Martorell - Espluguenc
Vilafranca At. - Jov. Ribetana
Can Trias - Molins R.
Prat Delta - Prat B
Marianao P. - St. Quirze V.
Olímpic Fatjó - U. Bellvitge

16/33 (23-12/19-05)
Olímpic Fatjó - At. Júnior
At. Sant Just - Fontsanta
Begues - SAN MAURO
Espluguenc - P. Malaga
Jov. Ribetana - Martorell
Molins R. - Vilafranca At.
Prat B - Can Trias
St. Quirze V. - Prat Delta
U. Bellvitge - Marianao P.
17/34 (13-01/26-05)
At. Júnior - At. Sant Just
Fontsanta - Begues
SAN MAURO - Espluguenc
P. Malaga - Jov. Ribetana
Martorell - Molins R.
Vilafranca At. - Prat B
Can Trias - St. Quirze V.
Prat Delta - U. Bellvitge
Marianao P. - Olímpic Fatjó

Ascens a 1a Catalana del pri-
mer classificat. Promoció del 
segon.
Baixaran a 3a Catalana els 
quatre darrers classificats, i els 
dos pitjors cinquens per la qua 
dels tres grups de Barcelona.

Tercera Catalana (grup 12) 2018-19
1/18 (02-09/20-01)
PIERA - CAPELLADES
Ribes - La Granada
PJ Roquetes - POBLA CL.
Olivella - Moja
ÒDENA - MONTSERRAT
MASQUEFA - Sitges
La Múnia - St. Andreu B.
Cubelles - Mediona
Riudebitlles - ANOIA
2/19 (09-09/27-01)
CAPELLADES - Riudebitlles
La Granada - PIERA
POBLA CL. - Ribes
Moja - PJ Roquetes
MONTSERRAT - Olivella
Sitges - ÒDENA
St. Andreu B. - MASQUEFA
Mediona - La Múnia
ANOIA - Cubelles
3/20 (16-09/03-02)
CAPELLADES - La Granada
PIERA - POBLA CL.
Ribes - Moja
PJ Roquetes - MONTSERRAT
Olivella - Sitges
ÒDENA - St. Andreu B.
MASQUEFA - Mediona
La Múnia - ANOIA
Riudebitlles - Cubelles
4/21 (23-09/10-02)
La Granada - Riudebitlles
POBLA CL. - CAPELLADES
Moja - PIERA
MONTSERRAT - Ribes
Sitges - PJ Roquetes
St. Andreu B. - Olivella
Mediona - ÒDENA
ANOIA - MASQUEFA
Cubelles - La Múnia

5/22 (30-09/17-02)
La Granada - POBLA CL.
CAPELLADES - Moja
PIERA - MONTSERRAT
Ribes - Sitges
PJ Roquetes - St. Andreu B.
Olivella - Mediona
ÒDENA - ANOIA
MASQUEFA - Cubelles
Riudebitlles - La Múnia
6/23 (07-10/24-02)
POBLA CL. - Riudebitlles
Moja - La Granada
MONTSERRAT-CAPELLADES
Sitges - PIERA
St. Andreu B. - Ribes
Mediona - PJ Roquetes
ANOIA - Olivella
Cubelles - ÒDENA
La Múnia - MASQUEFA
7/24 (14-10/10-03)
POBLA CL. - Moja
La Granada - MONTSERRAT
CAPELLADES - Sitges
PIERA - St. Andreu B.
Ribes - Mediona
PJ Roquetes - ANOIA
Olivella - Cubelles
ÒDENA - La Múnia
Riudebitlles - MASQUEFA
8/25 (21-10/17-03)
Moja - Riudebitlles
MONTSERRAT - POBLA CL.
Sitges - La Granada
St. Andreu B. - CAPELLADES
Mediona - PIERA
ANOIA - Ribes
Cubelles - PJ Roquetes
La Múnia - Olivella
MASQUEFA - ÒDENA

 9/26 (28-10/24-03)
Moja - MONTSERRAT
POBLA CL. - Sitges
La Granada - St. Andreu B.
CAPELLADES - Mediona
PIERA - ANOIA
Ribes - Cubelles
PJ Roquetes - La Múnia
Olivella - MASQUEFA
Riudebitlles - ÒDENA
10/27(04-11/31-03)
MONTSERRAT - Riudebitlles
Sitges - Moja
St. Andreu B. - POBLA CL.
Mediona - La Granada
ANOIA - CAPELLADES
Cubelles - PIERA
La Múnia - Ribes
MASQUEFA - PJ Roquetes
ÒDENA - Olivella
11/28 (11-11/07-04)
MONTSERRAT - Sitges
Moja - St. Andreu B.
POBLA CL. - Mediona
La Granada - ANOIA
CAPELLADES - Cubelles
PIERA - La Múnia
Ribes - MASQUEFA
PJ Roquetes - ÒDENA
Riudebitlles - Olivella
12/29 (18-11/14-04)
Sitges - Riudebitlles
St. Andreu B. - MONTSERRAT
Mediona - Moja
ANOIA - POBLA CL.
Cubelles - La Granada
La Múnia - CAPELLADES
MASQUEFA - PIERA
ÒDENA - Ribes
Olivella - PJ Roquetes

13/30 (25-11/28-04)
Sitges - St. Andreu B.
MONTSERRAT - Mediona
Moja - ANOIA
POBLA CL. - Cubelles
La Granada - La Múnia
CAPELLADES - MASQUEFA
PIERA - ÒDENA
Ribes - Olivella
Riudebitlles - PJ Roquetes
14/31 (16-12/05-05)
St. Andreu B. - Riudebitlles
Mediona - Sitges
ANOIA - MONTSERRAT
Cubelles - Moja
La Múnia - POBLA CL.
MASQUEFA - La Granada
ÒDENA - CAPELLADES
Olivella - PIERA
PJ Roquetes - Ribes
15/32 (16-12/12-05)
St. Andreu B. - Mediona
Sitges - ANOIA
MONTSERRAT - Cubelles
Moja - La Múnia
POBLA CL. - MASQUEFA
La Granada - ÒDENA
CAPELLADES - Olivella
PIERA - PJ Roquetes
Riudebitlles - Ribes

16/33 (23-12/19-05)
Riudebitlles - Mediona
ANOIA - St. Andreu B.
Cubelles - Sitges
La Múnia - MONTSERRAT
MASQUEFA - Moja
ÒDENA - POBLA CL.
Olivella - La Granada
PJ Roquetes - CAPELLADES
Ribes - PIERA
17/34 (13-01/26-05)
Mediona - ANOIA
St. Andreu B. - Cubelles
Sitges - La Múnia
MONTSERRAT-MASQUEFA
Moja - ÒDENA
POBLA CL. - Olivella
La Granada - PJ Roquetes
CAPELLADES - Ribes
PIERA - Riudebitlles

Ascendiran a Segona Catalana 
els campions de cada grup, el 
subcampió amb la millor clas-
sificació, i els quatre guanya-
dors de les eliminatòries d’as-
cens que jugaran a doble partit
els vuit subcampions restants, 
amb un sorteig previ per de-
terminar els aparellaments i 
l’ordre dels partits (total cator-
ze equips).
Descendiran a Quarta Cata-
lana els set pitjors classificats 
en 16è lloc , i els classificats 
en 17è i 18è llocs de cada grup 
(total vint-i-cinc equips).
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E l popular actor Bruno 
Oro, que es va donar 
a conèixer sobretot en 

el món de la imitació inter-
pretant multitud de perso-
natges a Polònia i Crackòvia, 
arriba al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada aquest 
dissabte, 25 d’agost a les 21h, 
amb una obra on pregunta 
si l’espectador està preparat 
per ser etern. Un viatge pels 
clarobscurs d’una vida que 
mai s’acaba.
El preu de les entrades és 
de 12 euros, amb els des-
comptes habituals. Es poden 
comprar al Punt de Difusió 
Cultural i Turística del c/ 
Garcia Fossas, de 18 a 21h. 
També a www.ticketea.com i, 
el mateix dia, des d’una hora 
abans a la taquilla del teatre.

Immortal: reflexions al vol-
tant del temps
Què faríem si tinguéssim tot 
el temps del món? Immortal 
és una comèdia dramàtica 
futurista en què el popular 
actor es desdobla en multi-
tud de personatges que gau-
diran, patiran o s’enfrontaran 
a la immortalitat. Què farí-
em si haguéssim d’aguantar 
el sogre fins la fi dels temps? 
Què faríem si haguéssim de 
treballar en aquella feina que 
no ens agrada 200 anys més? 
Què farem quan els propis 
fills ja siguin besavis? En el 
seu primer solo teatral, Bru-
no Oro s’acompanya pels dos 
millors creadors teatrals de 
ciència ficció: el dramaturg 
i director Marc Angelet i el 
dramaturg i realitzador au-
diovisual Alejo Levis. Marc 
Angelet combina la seva fei-
na de dramaturg i director 

Bruno Oro actua aquest dissabte a 
l’Ateneu amb el seu primer solo teatral

d’escena amb la participació 
en mitjans de comunicació i 
la pedagogia. És professor a 
l’Escac, Aules, Memory i al 
Col·legi del Teatre. Ha for-
mat part del projecte T6 al 
Teatre Nacional amb Voya-
ger i ha dirigit diversos espec-
tacles com ara Fang i setge al 
Teatre Victoria de Barcelona, 
Pluja al Temporada Alta, actu-
alment en gira, o Life’s spoiler 
a la Sala Flyhard. Alejo Levis, 
de la seva banda, és un crea-
dor audiovisual amb forma-
ció en arts escèniques que ha 
dirigit pel·lícules, anuncis de 
TV, obres de teatre i ha escrit 
guions i dramatúrgies. Ha 

estrenat dos llargmetratges: 
Todo parecía perfecto (2014) 
i No quiero perderte nunca 
(2017) que han passat per 
diversos festivals de cinema. 
Actualment forma part del 
jurat del Festival de Cinema 
de Màlaga. És el creador de 
les peces audiovisuals de di-
versos espectacles com ara 
els de Sangre lunar, Voyager 
o Nit de reis. Com a drama-
turg ha estrenat Totes les his-
tòries d’amor tenen un arbre 
amb la companyia Indi Gest, 
El temps immòbilestrena-
da al Fringe Madrid o Life’s 
Spoiler juntament amb Marc 
Angelet. 

‘Exposició: Quan l’esport 
era un divertiment’
EXPOSICIÓ / LA VEU 

Igualada és una ciutat on 
es viu i se sent l’esport 
des de fa molts anys. De 

fet, ja a l’edat mitjana es tro-
ben documentades competi-
cions de salts, de «gitar barra 
e lança» (1388)  i es convida-
va «a tots jovens e homens 
enamorats qui volrran saltar, 
córrer, barra ne lança gitar, 
ne fer altres tempraments, 
fortaleses e leugyaries» (de 
1394 fins al 1451). Una ex-
posició vol reivindicar ara 
aquest esperit esportiu coin-
cidint amb la candidatura 
que presenta Igualada a Ciu-
tat Europea de l’Esport 2019. 
La mostra està coorganitza-
da per l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia i la Biblioteca Central 
d’Igualada i es pot visitar en 
aquest equipament fins el 20 
de setembre.
«Quan l’esport era un diver-
timent» permet fer un repàs 
per dècades d’activitat, des 
de finals de segle XIX fins als 
anys seixanta. A través d’un 
recorregut de fotografies de 
gran format, textos explica-
tius, documents i la projec-

ció d’un audiovisual, el visi-
tant fa un viatge en el temps 
per veure quins esports es 
practicaven fa anys a la ciutat 
i tots els costums i rituals al 
seu voltant. Així, un dels pri-
mers esports que es va prac-
ticar va ser l’excursionisme a 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera (entre 1885 i 1890), 
amb un caràcter científic, 
de coneixença de l’entorn i 
del país. Al llarg de dècades 
van venir altres aficions com 
el  futbol, el tennis, el ciclis-
me, la natació, els escacs, el 
bàsquet, l’atletisme i l’ho-
quei sobre patins. La mos-
tra serveix per fer un repàs 
cronològic per tota aquesta 
evolució d’entitats, clubs i es-
deveniments esportius de la 
ciutat.
S’hi poden veure llibres i 
la premsa local esportiva 
de l’hemeroteca de la Bi-
blioteca Central d’Igualada 
i la documentació que es 
conserva a l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia. L’exposició 
es completa amb material 
esportiu antic que es con-
serva al Museu Comarcal 
d’Igualada. 

L'ANY, L'ESTIU I LA NIT MÉS FORMOSA
Feliu
Formosa
Torres
Saba-d'ell
1934
Combatent
Cultural
Escenogrà�c
Poètic
Amic
I
Amics
Compartint
Blanc-de-blancs
Sopant
Sota
Arbres
A l´Ateneu
Igualadí

F. F. Fill honoris causa de L'ANOIA. gps18



GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El Danubi, avui, és invisible a Viena... i no perquè no sigui “blau” 

El vincle de la capital 
austríaca amb el Danu-
bi, de sempre, ha estat 

força complex; una assumpte 
molt diferent del que succeeix 
a les altres capitals dels països 
per on passa, ja que veritable-
ment se l’han fet seu. Això és, 
a través de la història d’aques-
ta capital, els vienesos han pa-
gat un preu summament ele-
vat –des de la pròpia condició 
de veïnatge- pel fet de tenir 
localitzats alguns dels seus 
districtes a la riba d’aquest 
riu. El cas és que distints inte-
ressos econòmics i comercials 
van anar incidint en diferents 
actuacions i obres per a una 
millora de la navegació i del 
transport de mercaderies i 
passatgers; unes operacions 
que, des de mitjans del segle 
XIX, han anat comportant 
una important rectificació de 
la canalització de les aigües, 
desviant-les significativament 
de la capital. El Danubi, efec-
tivament, s’ha convertit en 
un riu de contínues transfor-
macions: un riu metamor-
fosat, quedant pràcticament 
estancat en part del seu llarg 
recorregut pels voltants de la 
capital. Les aigües del Danu-
bi, de fa anys, ja no són lliures 
perquè no segueixen el seu 
curs natural; a pesar que en 
un ampli sector, i pròximes a 
aquests entorns de la capital, 
puguin formar part de l’es-
pectacular territori del Parc 
Nacional del Danubi.

Aquell idealitzat Danubi 
“blau”, de l’època de l’empera-
driu Sissi i l’emperador Fran-
cesc Josep, a hores d’ara és tot 
un mite; una bella quimera 
que veus com retorna a la seva 
essència fluvial quan penetra 
per la gran plana hongaresa a 
través d’aquells paratges pin-
torescos que s’inauguren a la 
regió de Wachau, i que pros-
segueix enmig d’un bellíssim 
embolcall de castells i abadies. 
Sense anar més lluny –que ja 
és dir- el Danubi autèntic  es 
troba a gairebé tres quilome-
tres del centre de Viena; al seu 
lloc, i com si d’un reemplaça-
ment es tractés, descobreixes 
un canal de quasi cinc-cents 
metres d’amplària que recorre 
els barris del nord de la urbs. 
Precisament, és en aquest re-
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corregut -al llarg d’uns comp-
tats ponts que creuen els 
seus marges i els respectius 
camins de passeig, àdhuc al-
guns edificis històrics i petits 
jardins com a aparador que 
veus com se succeeixen tota 
mena d’instal·lacions esporti-
ves i d’esbarjo, a més d’alguna 
planta industrial, conformant 
tot plegat un passeig riberenc 
que només pot transportar-te 
per l’imaginari d’un fals en-
cant. I, en els límits de po-
nent, aquest canal s’obre gene-
rosament cap a una espaiosa i 
captivadora illeta enjardinada 
-fins i tot adaptada per als 
banys estiuencs- sobre la qual 
se t’imposa l’esvelta cúpula de 
formigó i de vidre de l’ONU, 
a mode d’escultura. D’allà es-
tant, en definitiva, t’adones de 
fins a quin punt, lluny d’albi-
rar les aigües del Danubi, Vie-
na se n’ha allunyat de manera 
desorbitada; el cas és que a la 
ciutat només li queda un pe-
tit riu de curs irregular, que 
passa per davant mateix del 
Palau de Schönbrunn tot per-
seguint la desembocadura a 
l’esment canal danubià.

Si bé són els frondosos bos-
cos de Viena els que et rega-
len unes magnífiques vistes a 
l’antic llit del Danubi, des de 
la zona nord de la ciutat, en-
mig d’una planura riberenca 
plena d’estanys revestits de 
canyes, no veus fins gairebé 
a tocar amb els límits hon-
garesos la continuació dels 
paratges danubians. El Danu-
bi és -al meu entendre-  una 
tangibilitat domesticada, un 
invent o si es vol un estímul 
per al transport fluvial, per a 
les passejades en embarcaci-
ons de il·lusòries travessies, 
però molt especialment per 
a la producció d’energia. En 
conclusió, una realitat des-
concertant: el gran Danubi no 
hi és a Viena ... està absent; 
aquell riu imperial ja per-
tany a unes remotes pagines 
literàries i a destenyides il-
lustracions, acompanyades 
d’escenes de valsos. Al cap-
davall, un espectacle, amb 
un teló de fons que neces-
sàriament t’hauràs d’inven-
tar, si vols recuperar aquell 
autèntic esperit del Danubi 
dels temps de l’Strauss.



Metge i líder social

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

F rancesc Botet Casadesús 
(Igualada, 1933-1995) Cursà 
primers estudis a l’Escola Pia. 

Medicina a la Universitat de Bar-
celona. 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 
centre hospitalari.
Per l’abril de 1966 substituí al seu 
pare, Dr. Botet Pallarès, en la presi-
dència de la Creu Roja d’Igualada, 

on en 1974 es crea una escola de 
Socorrisme. Després de moltes ges-
tions, s’inagura el nou local de l’As-
semblea, en 1983.  Es crea l’Àrea de 
Benestar Social, en 1989. Fou Presi-
dent del Comitè Local (1990) i en 
1992, per unanimitat, fou nomenat 
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’ac-
tes -espectacles, conferències, 
exposicions o sessions aca-
dèmiques- i reedicions que 
s’aniran celebrant –també a 
Igualada- amb motiu del cen-
tenari del naixement de Ma-
ria Aurèlia Capmany; unes 
iniciatives que es proposen 
rescatar les seves grans apor-
tacions des dels àmbits femi-
nista, cultural i social, ende-
més de convidar a tothom a 
una veritable i atenta revisió 
de la seva obra i del seu ide-
ari. 
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 feminista 
que va saber transmetre amb 
una fecunda producció literà-
ria essencialment com a no-
vel·lista, assagista, dramatur-
ga -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’opres-
sió de classe; i, és precisament 
en aquests termes que em 
sento partícip de totes les rei-
vindicacions que se li puguin 
referir 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’escripto-
ra. 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 reivindica-
tiu; el  catalanisme com a ex-
pressió del sentiment popular 
i la persecució d’una social-
democràcia d’esquerres.
La Maria Aurèlia havia nas-
cut a Barcelona, el 3 d’agost 
de 1918, filla del famós folk-
lorista Aureli Capmany, col-
laborador 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- 
aquesta 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
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Demà, a partir de les 
11 de la nit, es cele-
brarà a la plaça de 

la Creu d’Igualada el festival 
Igualada Rock City 2018. Es-
deveniment que forma part 
dels actes de la Festa Major 
d’enguany.
L’Associació Rock City, amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, presenta un car-
tell molt atractiu format per 
4 grups d’estils diversos dins 
l’ampli ventall de la música 
rock.
Les 4 bandes d’aquesta 6a 
edició són: La Banda Trapera 
del Río, The Wizards, Foscor 
i Blaze Out.
La Banda Trapera del Río 
és un llegendari grup de 
punk i rock’n’roll considerat 
per molts el primer grup de 
punk rock de l’estat espanyol. 
Originaris de Cornellà, però 

establerts a Barcelona, La 
Trapera van publicar el seu 
primer disc el 1979 mentre 
bandes angleses com Sex Pis-
tols, The Clash, Iggy & The 
Stooges o MC5 popularitza-
ven aquest so transgressor i 
provocatiu que és la música 
punk. Després de passar uns 
anys inactius la banda es va 
reunir el 2016 per celebrar la 
gira del seu 40è aniversari. 

The Wizards és una banda de 
Bilbao de hard rock i stoner 
que per la seva música, imat-
ge i actitud recorda la gran-
desa del rock dels anys 70, i 
de grups com Black Sabbath, 
Deep Purple, Blue Oyster 
Cult, Pentagram o The Cult. 
Energia i potència garantides 
amb aquest genial grup que 
ens presentarà el seu últim 
disc “Full Moon in Scorpio”, 

El rock’n’roll també estarà present a la Festa Major 
amb la 6a edició de l’Igualada Rock City

obra que els està catapultant 
com un dels grups amb més 
interessants de l’estat espa-
nyol i part del continent eu-
ropeu.
Blaze Out són de Barcelo-
na, són molt joves i no pa-
ren créixer. Fan heavy metal 
clàssic i modern al mateix 
temps. Connecten amb els 
més joves i amb els veterans 
de l’escena. Són els nostres 
Metallica. Després de tocar 
en festivals tan importants 
com el Download, el Hell-
fest francès o el Resurrecti-
on Fest vindran a Igualada a 
descarregar els himnes dels 
seus aclamats discos “Heads-
hot” i “Backlash”. La banda 
amb més projecció del cartell 
de l’IRC ’18.
I finalment, Foscor és un dels 
grups més originals de l’esce-
na del metal i el rock de casa 
nostra. La seva mescla de 
black metal i rock progres-

siu cantat en anglès i català 
és coneguda més enllà de les 
nostres fronteres. Destaquen 
per l’evolució del seu so inici-
al més extrem cap a terrenys 
més atmosfèrics i melòdics 
sense perdre l’essència dels 
seus orígens. El seu últim 
disc, “Les irreals visions”, va 
ser escollit per diversos mit-
jans especialitzats com un 
dels millors del passat 2017.
El festival Igualada Rock 
City 2018 serà un esdeveni-
ment ideal per a tots aquells 
a qui els agradi estils mu-
sicals com el punk rock, el 
metal, el hard rock, el rock 
progressiu i el Rock’n’Roll 
en general. I molt recoma-
nable per seguidors de ban-
des com Iggy & the Stooges, 
Sex Pistols, Metallica, Black 
Sabbath, Pentagram, MC5, 
The Clash, Opeth, Enslaved, 
Alice in Chains, Tool o Iron 
Maiden entre molts d’altres.

Núria Graham tocarà demà al RRRREC Festival
MÚSICA / LA VEU 

La vigatana Núria Gra-
ham amb tocarà demà 
dissabte a la Zona de 

Barraques en el marc del RRR-
REC Festival‘.Graham presen-
tarà el seu segon disc, “Does 
It Ring a Bell?”, un àlbum 

madur, sòlid i evocador que 
explora tant els camins de la 
psicodèlia com els de el rock, 
el pop i el folk. També demà 
i al mateix lloc, els igualadins 
Psychodrome portaran a l’es-
cenari un estil alternatiu amb 
propostes com l’indie rock, el 
power pop, la neo-psicodelia 

o el garatge. Side Chick i La-
sers i Begun seran els altres 
protagonistes de la jornada 
de demà. Per diumenge des-
taca Manero Sound Sistem i 
la seva sessió de música dis-
co-funk. El mateix dia també 
tocaran L’Hereu Escampa o 
Abono pa la tierra entre altres

Mazoni i Enric Montefusco 
van ser els primers a tocar

L’artista empordanès, Ma-
zoni, va presentar dimarts 
a l’Ateneu el seu nou disc, 
“Carn, os i tot inclòs”, en què 
torna a l’essència de la cançó 
acompanyat únicament de la 

seva guitarra i fent valer la 
seva veu. 
Per la seva, Enric Montefus-
co, va acutar en solitari, re-
prenent així aquesta aventu-
ra, amb ‘Meridiana’, un disc 
que promet una vista enrere 
a les arrels, a l’essencial i a 
l’autèntic.

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.
 
 
 



Per passar una bona estona en família
Estrena •  Los Futbolísimos

REDACCIÓ / LA VEU

P akete, Helena i la resta dels 
seus companys de col·legi te-
nen una gran habilitat per a 

ficar-se en tot tipus d’aventures. Tots 
juguen en l’equip de futbol infantil 
de Soto Alto, sobre el qual han des-
cobert un increïble misteri, un que 
sembla amenaçar la continuïtat de la 
colla i fins i tot a l’amistat que hi ha 
entre tots. Són víctimes d’una conspi-
ració o és tot fruit de la casualitat? A 
través d’un pacte secret creen Els Fut-
bolísimos amb un objectiu en ment: 
resoldre l’enigma amb el seu enginy i 
poder mantenir-se units.
Els Futbolísimos està basada en la no-

vel·la de Roberto Santiago titulada El 
misteri dels àrbitres adormits, que és 
el primer llibre de la saga infantil que 
dóna nom a la pel·lícula, i ha estat di-
rigida per Miguel Ángel Lamata (Isi / 
Disi: Alt voltatge) , que ha co-escrit el 
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Drama sobre gel
Tous •  Yo, Tonya.

REDACCIÓ / 

D ècada dels anys 90. Tonya 
Harding (Margot Robbie) és 
una prometedora patinadora 

artística sobre gel nord-americana, la 
segona en la història capaç de com-
pletar en competició un salt de triple 
axel. És clar que, Tonya també es va fer 
famosa per un dels escàndols més sen-
sacionals en la història de l’esport. El 
1994 el seu principal rival per als Jocs 
Olímpics de Lillehammer era la seva 
compatriota Nancy Kerrigan (Cait-
lin Carver). Poc abans de l’inici de la 
competició, Kerrigan va patir un in-
fame atac per un lladre a sou, que va 
intentar trencar-li el genoll. L’ombra 
de la sospita recau llavors sobre l’en-
torn de Tonya, des del seu exmarit Jeff 
Gillooly (Sebastian Stan) fins a la seva 
guardaespatlles, Shawn Eckhardt (Paul 

Walter Hauser). El matrimoni es veurà 
llavors embolicat en problemes legals 
i va ser així com va començar la deca-
dència de la carrera d’Harding.
Biopic en clau de comèdia escrit per 
Steven Rogers (Nadal, ¿bé o en famí-
lia?, Postdata: T’estimo) i dirigit per 
Craig Gillespie (L’hora decisiva, Lars i 
una noia de veritat). El seu protagonis-
ta és Margot Robbie (Esquadró Suïci-
da, La llegenda de Tarzan) en el paper 
de Tonya Harding. Completen el re-
partiment Sebastian Stan (La sort dels 
Logan, Capità Amèrica: Civil War), 
Paul Walter Hauser (Kingdom, Torn 
de nit), Caitlin Carver (L’excepció a 
la regla, Parks and Recreation) i Alli-
son Janney (La llar d’ Miss Peregrine 
per a nens peculiars, la noia del tren) 
en el paper de LaVona Golden, mare 
de la patinadora.

Aventures en el Paleolític 
Estrena •  Alpha

REDACCIÓ / 

A l Paleolític superior euro-
peu, fa més de 20.000 anys, 
un jove ha de embarcar-se 

en una dura expedició per trobar a la 
seva tribu, que l’han deixat enrere des-
prés d’haver donar-lo per mort a causa 
d’una ferida rebuda durant la seva pri-
mera cacera. Sol i feble, s’haurà d’en-
frontar a inhòspits terrenys, terribles 
condicions ocasionades per l’última 
glaciació i tot tipus de perills. Encara 
que no estarà sol, ja que en el seu camí 
es creuarà amb un llop abandonat, que 
accepta a acompanyar-lo a contracor. 
En aquesta èpica història de supervi-

vència, els dos hauran d’aprendre a 
conviure i ajudar-se per a sobreviu-
re en la natura i trobar el camí a casa 
abans que arribi el letal hivern.
Albert Hughes (El llibre d’Eli) dirigeix   
aquesta pel·lícula, el guió ha escrit Dan 
Wiedenhaupt basant-se en una histò-
ria del director. Kodi Smit-McPhee 
(Slow West) és el protagonista d’aquest 
drama d’acció, que també compta en 
el seu repartiment amb Priya Raja-
ratnam (Tomorrowland: El món del 
demà), Jens Hultén (Un Pla Perfecte), 
Mercedes de la Zerda (Punch) , Jóhan-
nes Haukur Jóhannesson (Noè) i Na-
tasha Wilson (Marra). La producció va 
a càrrec de Studio 8.

guió al costat de Pablo Fernández Vá-
zquez (La collita) i el mateix autor. En 
el repartiment trobem a Carmen Ruiz 
(És pel teu bé), Toni Acosta (El millor 
estiu de la meva vida), Jordi Aguilar 
(L’Església del Mar), Alejandro Ares-

tegui (La collita), María José Moreno 
(Els nostres amants) i Joaquín Reis 
(Cos d’Elit), a més de Milene Mayer 
(La promesa), el debutant juliol Bohi-
gas-Couto i la resta dels joves prota-
gonistes.



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.

LOS FUTBOLÍSIMOS
Espanya. Familiar. De Miguel Ángel Lamata. Amb Julio 
Bohigas, Milene Mayer, Joaquín Reyes. 
Pakete, Helena i la resta dels seus companys de col·legi te-
nen una gran habilitat per a ficar-se en tot tipus d’aventures. 
Tots juguen en l’equip de futbol infantil de Soto Alto, sobre 
el qual han descobert un increïble misteri, un que sembla 
amenaçar la continuïtat de la colla i fins i tot a l’amistat que 
hi ha entre tots. 

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/ LOS FUTBOLÍSIMOS
Dv Ds Dll a Dj: 
16:15/18:20/20:25/22:30
Dg: 12:00/16:15/18:20/20:25/22:30

2/ 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

3/ THE EQUALIZER 2 
Dv a Dj: 19:10/21:50

3/ MAMMA MIA: UNA Y OTRA VEZ
Dv Ds Dll a Dj: 16:45
Dg: 12:30/16:45

4/ LOS INCREIBLES 2
Dv Ds Dll a Dj: 16:00/18:30/21:00 
Dg: 13:30/16:00/18:30/21:00  

5/ ALPHA
Dv Ds Dll a Dj: 
16:30/18:45/20:45/22:40
Dg: 14:15/16:30/18:45/20:45/22:40

6/ EL PACTO
Dv a Dj: 18:00/20:15/22:50

6/ EL RASCACIELOS
Dv a Dj: 15:45

6/ ANT-MAN Y LA AVISPA
Dg: 13:15

7/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv Ds Dll a Dj: 20:00
Dg: 12:45/15:00/20:00

7/ MISION IMPOSIBLE FALLOUT
Dv a Dj: 17:00/22:00

8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv Ds Dll a Dj: 15:55/17:55
Dg: 12:50/15:55/17:55

8/ EL ESPÍA QUE ME PLANTÓ
Dv a Dj: 19:50/22:20

TANCAT PER VACANCES

THE FLORIDA PROJECT (7A)
Dg: 18:00
YO, TONYA (16A)
Dg: 19:45 
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Ventada amb molta gràcia i Salero. Bicicletes a la basca / 2. Em passo 
tota la nit amb els peus al capçal. Tot de cotxes i tancs com si anessin a alliberar Sant Boi / 3. 
Segona divisió dels estudis. Cavitat orgànica, que per als de Tortosa és el cul. Article típic de la 
melsa / 4. Desconfio de l’adhesiu de segon ús. Campi tan malament com es mereix un bastaix 
/ 5. Com a defecte és evident, tractant-se d’un invertit. Eixugada com tota bona ferida / 6. Un 
pèl de tonto. Ajuntar caixes d’estalvi amb l’ajut de l’energia nuclear. I un pèl de neci / 7. Llums 
d’oli de reconegut ús metafòric i civilitzat. S’atipa de pol·len en un jardí del Líban / 8. De l’espai 
al Ferrari. Inspirar-se sense esperar les muses / 9. Afegits i comptabilitzats. Ocupants del coet / 
10. Sou del gust dels antiquats. Sense ell els desplaçaments en cotxe serien tan incòmodes com 
els d’autobús en hora punta / 11. Abracen el llop. Nit d’un sense sostre. A l’ànima dels enzes / 
12. De la manera que posa la cola sembla que m’estovi. Aliatge de ferro i níquel de consistència 
força invariable / 13. Quissos en una llar prop de Lleida. Sense ell el tresorer no podria obrir la 
caixa dels quartos.

VERTICALS: 1. És a la màquina gofradora com a la formadora el formatge. Tot de papers 
obligats a conviure / 2. Unitat d’intensitat elèctrica que afecta molt l’Empar. Engrandir des de 
la base / 3. L’erra dos cops. És ella, que no ens deixa deixar el cafè. Pren quan no té re / 4. Bolet 
que ja es cruspien les legions de Juli Cèsar. D’aquestes també em menjaven, encara que els fessin 
plorar / 5. El mite dels pidolaires. Aixopluc només per a membres de la Filològica / 6. La fi del 
món. Els veïns se’l foten i natros ens el juguem al tresillo. Primers dies de vacacions / 7. Quina 
cua més enroscada! Al poble la tracten de grassa, però a la catedral li agraeixen la llum. Ara la fi 
del fil / 8. Sepulcre que, com que és antic, dol menys. Màgia negra des de Goteborg fins a Grècia 
/ 9. Ocupen les posicions del centre del camp. Observació, estudi i descripció. Enganxades a 
la conversa / 10. El director compta explotar-la i l’empleat que el faci explotar. Si dius el nom 
d’aquesta paret, que sigui amb motiu / 11. El més ràpid de l’asfalt. Posar-li una miqueta de cre-
ma a l’estàtua eqüestre / 12. Comunitat que sense cotxe no hauria pogut esdevenir igualadina. 
El més inconcret de la cafeteria.

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 4 pesrones)

· mitja síndria gran
· mozzarella fresca 1
· pernil serrà o prosciutto en  
 rodanxes molt fines 50 g
· enciam batavia o similar
· oli d’oliva verge extra
· pebre negre mòlt
· sal

Elaboració
Tallar la mitja síndria per la 
meitat i tot seguit tallar lles-
ques de mig centímetre de 
gruix, procurant que sur-
tin talls rectes. Retallar amb 
un ganivet petit quadrats o 
rectangles més o menys de 

Milfulls d’amanida de 
síndria, mozzarella i 
pernil

la mateixa mida. Retirar les 
possibles llavors i reservar.

Escórrer bé la mozzarella i 
tallar en rodanxes no gaire 
gruixudes. Rentar les fulles 
d’enciam batavia, escórrer i 
seleccionar peces petites. Ta-
llar en rodanxes molt fines el 
pernil, en cas que no estigués 
ja tallat.

Muntar dos milfulls alternant 
capes de síndria, pernil, for-
matge i enciam. Amanir lleu-
gerament cada capa amb una 
mica d’oli, sal i pebre negre 
acabat de moldre. Coronar 
punxant un escuradents o 
broqueta, per ajudar a man-
tenir ferma l’estructura, i aca-
bar amb una mica més d’oli i 
pebre.
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Dissabte, 25/08 · de 12 a 14h. 
Programa especial, des de l’Ajuntament,
amb diferents protagonistes de la Festa. 
 
Diumenge, 26/08 · a les 12:15h. 
Des de la plaça de l’Ajuntament,
transmissió de l'exhibició castellera.

A RÀDIO IGUALADA 
ÉS FESTA MAJOR!



Fonamentats 
en Déu

Els jueus tenien mil maneres 
de referir-se a Déu sense es-
mentar-lo directament. Una 
és el passiu diví. Es tracta de 
plantejar un acte sense aclarir 
el seu actor. En alguna ocasió 
Jesús es va estranyar que els 
seus contemporanis se saltin 
un criteri tan bàsic de la in-
terpretació de les Escriptures, 
atribuint a Moisès allò que és 
obra de Déu. Aprofita l’opor-
tunitat per a refermar així la 
seva aposta per reconèixer 
Déu com a fonament de tot, 
al marge de tota mena de pro-
cessos. És el que ell anomena 
«treballar per un menjar que 
es conserva sempre i dóna la 
vida eterna». 
El creient és un home que es 
preocupa d’alimentar el que 
en ell hi ha d’etern, arrelant la 
seva vida en un Déu que viu 
per sempre.
A vegades els cristians tenim 
recels a afirmar la nostra fe per 
por de la burla. Tanmateix, 
anàlisis serioses auguren més 
dificultats per a la modernitat 
que no pas per a la fe. S’ha fet 
de vegades burla dels creients 
dient que, davant la por de la 
mort, s’inventen un Déu i un 
cel on projecten inconscient-
ment els seus desigs d’eterni-
tat. 

Jean Hakolimana, prev.

Agost
24: Bartomeu.

25: Ginés, Patrícia, Josep de Calassanç. 
26: Teresa de Jesús, Alexandre, Eleuteri.

27: Mònica, Rufus, Cesari.
28: Agustí, Edmund, Hermes.

29: Joan, Víctor, Sabina.
30: Pamaqui, Pere, Alfred.

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

Un cop més, em dol compar-
tir notícies tan doloroses; el 
cas és que us participo -de 
comú acord amb la famí-
lia- de la irreparable pèrdua 
de la Montserrat Guilera; 
una gran persona que, a mig 
matí d’aquest dilluns, se n’ha 
anat, als 87 anys, després de 
veure esvaïdes les seves for-
ces,  acompanyada del seu fill, 
Lluís Jubert, del seu germà 
Víctor i de la seva jove, l’As-
sumpta Mateu.
En el progrés d’aquest es-
vaniment, personalment, 
em reconforta haver pogut 
acompanyar-te unes hores, 
Montserrat! Tu, de la mateixa 

NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EN VIGOR
T’AJUDEM A POSAR-TE AL DIA.
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Fillol, agost de 2018

14è aniversari del Sr.

Vidu d’Antònia Puiggrós i Puigpelat
que ens deixà el 27 d’agost de 2004

Joan Mas i Vilaplana

Els seus: �lls, �lla política, néts, germana i resta de família 
el tindrem sempre en el nostre record.

Francisco Elizari Barbero
va morir el dilluns 6 d'agost a l'edat de 84 anys.

Va donar el cos a la ciència. Per recordar-lo i dedicar-li unes 
paraules se li farà una cerimònia el dissabte 25 d'agost a les 

17h a la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada.

Paco, vas marxar infinitament estimat. Esperem que siguis feliç 
allà on  ara descanses, segurament a costat d'un riu o del mar 

amb una canya a la mà.   Et trobem molt a faltar.

La família agraeix les atencions i el tracte rebut de 
l'Hospital d'Igualada.

Gràcies també a tots els que ens heu acompanyat aquests dies.

En el decés d’una persona molt estimada: 
la Montserrat Guilera i Vilanova

manera que ho va ser la mare 
de l’Assumpta, has estat aque-
lla senyora gran -aquella àvia 
de l’Eugeni- amb qui el meu 
fill i jo hem tingut la sort de 
poder compartir tantes i tan-
tes trobades i celebracions 
familiars, al llarg de més de 
14 anys, tant aquí, a Iguala-
da, com a l’entorn dels bells 
paratges de Fillol que tan 
t’enamoraven. Tots aquests 
apropaments, viscuts tam-
bé amb el teu marit, el Joan, 
al meu fill i a mi ens van fer 
sentir -en cada ocasió- molt 
estimats. Endemés, el que –a 
mi, personalment- m’alimen-
tava més de les nostres sobre-

taules era l’emotiva serositat 
de les teves paraules que em 
regalaven interessants conei-
xements. 
Això és, amb els teus testimo-
nials a més de corprenedors i 
pesarosos records del temps 
de la República, de la Guerra 
Civil i de la llarga postguer-
ra, m’atreviria a escriure bona 
part del segle XX. 
Molt més endavant, viuries la 
plenitud de dos grans amors: 
el de parella, amb el Joan -el 
teu estimat i incansable balla-
dor- i, el de mare, amb el teu 
fill, Lluís. I, aquests darrers 
vint anys, gaudiries, amb la 
més gran complaença i or-
gull, de la teva condició de 
iaia de l’Eugeni, al qual has 
estimat amb bogeria.
Si més no, al decurs d’aquesta 
trajectòria de quasi dues dè-
cades, tu has estat molt més 
que la mare d’un gran amic: 
has estat com una àvia per 
al Marcel; i, per a mi, tot un 
referent pels teus afectuosos 
consells i per tanta història 
viscuda; un relat personal 
que mai morirà en la meva 
memòria.
Que una immensa pau eterna 
t’acompanyi, Montserrat, rei-
na! Petons ben amorosos.

Carmel.la Planell



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

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 24: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DISSABTE 25:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 26:  SECANELL
Òdena, 84

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 27: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 28: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 29: MR SINGLA 
Pujadas, 47

DIJOUS 30:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27



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
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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 29/8/2018.  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 Jordi Quintana
Periodista

Divendres, 24 d’agost de 2018

Sóc Jordi Quintana, sóc pierenc i treballo a Ràdio Igualada, on em dedico sobretot a la 
informació esportiva. Durant un temps m’he dedicat, en les estones lliures dels caps de 
setmana i vacances, a viatjar per tots els municipis de Catalunya. En cada poble que he 
visitat m’he autoenviat una postal, de manera que guardo un record dels 947 municipis de 
les 42 comarques del meu país. Ha estat una gran aventura.

Com és que se’t passa pel cap fer una cosa així? Visitar tots 
els pobles, i, per adobar-ho més, enviar-te a tú mateix una 
postal d’on has estat? Una mica friki, també, no?

És una frikada total, sí.  No et faci res dir-ho, perque ho és. Devia 
ser cap a l’any 2002 que comença a ballar-me pel cap la possibilitat 
de fer alguna cosa així. A mí sempre m’ha agradat molt voltar pels 
pobles de Catalunya, ja em pensava que n’havia vist molts, però des-
prés me’n vaig adonar que no era així. Però no va ser  fins el 2012 
que m’hi vaig posar, aquell any vaig fer un parell de comarques, l’Alt 
Penedès i el Garraf. I el 2016, un dia durant les vacances d’estiu, m’hi  
vaig tornar-me a posar, de manera que vaig visitar més de 200 mu-
nicipis, l’any següent vaig fer-ne 600 més, recordo que vaig comen-
çar per Nalec, a l’Urgell. Finalment, aquest any he acabat la trentena 
que em quedaven.

Però quin és el motiu de fer quelcom així? És per un motiu d’afi-
ció, perque t’agrada la geografia? Era una prometença, potser?

No, no què va. Simplement va ser una idea que va sorgir, com aque-
lles bombetes que sorgien als tebeos. Em va passar pel cap, i em 
vaig preguntar a mí mateix per què no podia trepitjar tots els pobles 
del meu país. Tots. Vaig mirar a veure quants municipis hi havia, i 
em sortien 947. I vinga, som-hi. Tenia ganes de fer-ho. Va ser una 
decisió completament espontània. 

I com t’ho feies?

Em feia una ruta des de casa. Posava el gps al cotxe, i me n’anava 
al primer poble que tocava de la llista. Buscava una bústia, tirava 
la postal, i, apa, tornem al cotxe i al següent poble. En alguns llocs 
no hi havia bústia, però llavors posava la postal d’aquell municipi a 
la bústia del poble del costat. No se’m va escapar ni un. Vaig poder 

finalment trepitjar tots els pobles de Catalunya. En alguns pobles 
m’hi quedava a dinar, però sempre,  sempre, anava a casa a dormir 
cada dia. M’ho he passat de conya, fent-ho. Ha estat com una mena 
de recerca dels meus orígens, com a català.

La teva aventura s’ha fet una mica viral, la coneix molta gent grà-
cies a la premsa nacional i a les xarxes socials. Quina conclusió 
en treus, de tot plegat?

La primera és que tenim un país realment espectacular. Evident-
ment que hem d’anar de viatge als llocs més llunyans, turístics o 
el que tú vulguis, és clar que sí. Hem de veure món i no ens po-
dem menjar el melic. Però no ens hem d’oblidar mai de Catalunya. 
Tenim un país especial, amb uns contrastos realment molt bonics. 
Pensa que m’he fet el país, podríem dir, gairebé de tirada. De l’alta 
muntanya pots passar en pocs minuts a trobar-te amb el mar. Et tro-
bes paisatges treballats gràcies a l’agricultura, et trobes indústria... 
Hi pots veure de tot en una meca d’ecosistema o de microclima, no 
se com dir-t’ho. Però que el fa especial. És el que més m’ha agradat, 
tots aquests contrastos en un espai tant petit.

Viatjaves sempre sol i amb el teu cotxe?

Sempre. Amb el meu cotxe i tots els pobles els he fet sol.

Pregunta tòpica: quin és el poble que més t’ha agradat, i quin 
el que menys?

Ui, això és molt complicat. A tot arreu m’han tractat sempre 
molt bé. No m’he sentit en cap ocasió foraster, a la meva pròpia 
terra. A vegades anava a un poble que, podríem dir, “de mala 
mort”, i em pensava que la gent em miraria malament, i no va ser 
mai així. Em van sobtar molt els pobles del Pallars Sobirà, al pi-

rineu lleidatà, els que són molt amunt en altura, i molt allunyats, 
diríem, de la civilització. Et ve al cap de seguida com s’han fet, 
aquests pobles. Què va dur a un grup de gent a establir-se allí, 
tant lluny de tot. A tot arreu hi viu gent, encara. A Catalunya 
no hi ha pobles fantasmes, com passa en d’altres llocs. Ho trobo 
maravellós, de debó.

No n’hi havia prou amb anar-hi, sinò que t’havies d’enviar una 
autopostal? Per què?

Quan vaig començar a plantejar-m’ho no sabia què fer, si fer-me 
una foto a cada lloc, no ho savia. Llavors encara no hi havia la 
possibilitat de fer-se fotos amb el mòbil, estem parlant del 2002.  
Així que vaig pensar en les típiques postals. Era un simple tros 
de cartró, on hi posava el nom del poble, el número de la meva 
visita, i el dia. Amb el seu segell, és clar. El primer poble que vaig 
fer va ser Sant Llorenç d’Hortons, a tocar del meu poble, i el 
darrer, Piera, casa meva. 

Correus ha funcionat bé?

Hi ha cartes que no m’han arribat mai. A lo millor en algun po-
ble no obren mai la bústia... Altres postals m’han arribat molt 
tard. 

Què faràs, amb totes aquestes postals i aquests records?

No ho se. De moment, ja ho he mostrat públicament, al que són 
avui les “àgores” del segle XXI. Però vaja, això era una cosa per 
mi, no és com un llibre, que ja l’escrius per al futur lector. Si 
no ho hagués ensenyat, tampoc hagués tingut cap trauma, però 
m’ha agradat la reacció que ha tingut la gent. En general tothom 
ho ha trobat interessant, m’he quedat sorprès. 

              Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Alba Camps, delegada del Govern de la Generalitat a la Vegueria de la Catalunya Central, ja ha visitat diferents municipis de l’Alta Anoia, 
reunint-se amb Montserrat Noguera, alcaldessa de Sant Pere Sallavinera, Cristina Mas, batllessa d’Els Prats de Rei i Jordi Servitje, batlle de 
Veciana. En aquests contactes han parlat de telecomunicacions, ruralitat,  patrimoni cultural, comunicacions i els serveis d’especial atenció 
a la ciutadania, que incideixen en el benestar i millora qualitativa del territori. Alba Camps ha anunciat que continuarà les visites al territori 
de l’Alta Anoia (Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Ve-
ciana) que són la part de la comarca se l’Anoia que ha quedat adscrita a la regió de la Catalunya Central, després de la creació de la Vegueria 
del Penedès, que integra la resta de l’Anoia, i l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. De moment no se sap que hagin fet res a l’Anoia ni 
el delegat pel Penedès, ni les autoritats locals. La Catalunya Central sap què els comportà el seu desinterès per l’Anoia i la política de fets 
consumats. El Penedès no hauria de caure en els mateixos errors. 

“Tenim un país realment 
espectacular i ple de contrastos”

c/ Alemanya, 17 - 08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 805 21 17

av. Barcelona, 19 - 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 97 331 34 06

av. Europa, 11 Polígon Golpark - 25241 Golmés- 
Mollerusa (Lleida) Tel. 97 360 29 63

Campanyes Audi Renting 2018
Liquidació d’estoc

Campanyes vàlides per a vehicles d’estoc i la matriculació / lliurament abans del 29 d'agost. quotes exemple de My Renting, amb 
Audi financial Services, calculades amb tarifa Òptima per a contractes de 36 mesos / 45.000km totals. Sense canvi de pneumàtics

Descompte

Descompte/Període

19%

Q5

Audi Q5 
Audi Q5 line 2.0 TDI 190CV S tronic 

Audi A4/A4 AV/A4 ALL
Audi A4 Avant S line 2.0 150CV 6 vel.

Amb Entrada Sense Entrada

250€
Entrada: 5.895€

426€

Amb Entrada Sense Entrada

350€
Entrada: 7.497€

573€


