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L’Anoia celebra la Diada Nacional
Igualada celebra avui, l’acte
institucional de la Diada dedicat als
presos i exiliats

Actes diversos a la comarca i
presència a la manifestació de
Barcelona
Pàgina 9

Aquest cap
de setmana
nou musical
de l’Olla
Expressa,
“A la feina
Minairons!”
Pàgines 34 i 48

Comencen
les Festes
Culturals de la
Pobla

Pàgina 18

Molts anoiencs assisitiran a la gran manifestació de l’11 de Setembre a Barcelona

Toni Bou ja suma 24
títols mundials
A falta de la darrera prova del campionat mundial
a l’aire lliure, amb la victòria del passat cap de setmana aconseguida per davant del també pilot català
Adam Raga amb TRS, Toni
Bou continua engrandint el
seu inigualable historial de

campionats. I com diu el pilot, “no hi ha res millor que
guanyar guanyant. És el més
bonic després d’un any complicadíssim, amb les lesions,
amb tot el que ha passat. Ara
és el moment de gaudir-ho”
Pàgina 30

Toni Bou celebrant la darrera victòria
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Gran cap de
setmana de
Festa Major a
Piera
Pàgina 26
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L’EDITORIAL

36 anys

E

l divendres 3 de setembre de 1982 sortia al
carrer el número 1 de la Veu de l’Anoia. Han
passat ja 36 anys des d’aleshores, però segueix
intacta la voluntat que va motivar la sortida de
la que s’ha convertit en la primera publicació
de la comarca. L’editorial d’aquell periòdic deia “naixem
amb plena vocació comarcal, seguint la petjada d’altres
publicacions semblants que, en els darrers anys, han anat
sortint arreu de les nostres
comarques, donant un nou
estil informatiu a la pregona tradició de l’anomenada
premsa comarcal a Catalunya”. La majoria d’aquelles
capçaleres han passat les
seves vicissituds i totes hem
hagut de fer adaptacions
per desenvolupar la nostra
tasca. Però la premsa de
proximitat continua sent
un element clau en l’entramat social i el nostre compromís de servei al país segueix
sent el mateix. Per això, ‘La Veu de l’Anoia’ forma part de
l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i de
l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació Catalana) i
s’ha involucrat en projectes com la Vegueria del Penedès.
Molts diuen que el temps canvien, però que les coses
continuen. Segueix sent difícil fer una periòdic en català,
construir una democràcia plena i lluitar per la llibertat.
Conceptes que haurien de ser transversals i assumits per
tothom, però que per a alguns semblen només eslògans
partidistes. Potser han canviat les paraules, però conti-

INTERSINDICAL CSC-ANOIA
anoia@intersindical-csc.cat

nuen havent-hi les mateixes trinxeres. Així, avui ja no es
parla de normalització lingüística, però la nostra llengua segueix assetjada. D’aquí que el sentiment identitari,
davant de les resistències de sempre, va anant més enllà
per enfrontar-se a aquells a qui molesta la diversitat i la
diferència. Hi ha qui continua escampant la brama supremacista, explicant que els nacionalistes catalans són
insolidaris i excloents, quan la immensa majoria dels qui
viuen en aquestes terres
només demana poder
ser com és i viure a la
seva manera. No podem
negligir que estem en un
món plural i divers, on
no hi ha seguretats en
el què és millor o pitjor,
on molts anhelen poder
expressar-se i evolucionar de manera pacífica,
però on també hi ha intransigència, opressió i
interessos malsans per evitar-ho.
Al llarg d’aquests 36 anys d’història, La Veu ha rebut diversos reconeixements, com el Premi AVUI de Premsa
Comarcal (1993), Premi Tasis Torrent (1998), Premi a la
Millor Portada de la Premsa Comarcal (2013) i el Premi
Especial (UEA) a la Trajectòria Empresarial, però el més
important de tots, és el continu suport que hi donen els
nostres lectors, setmana darrera setmana i que ens ajuden
i esperonen a seguir explicant el batec d’una comunitat
que viu i anhela ser millor.

Segueix sent difícil fer un
periòdic en català, construir una
democràcia plena i lluitar
per la llibertat.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Jaume Asens, tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, ha parlat del conflicte dels llaços grocs i ha
exigit “una explicació oficial dels motius pels quals la Policia Nacional ha
detingut el presumpte agressor si els
Mossos ja havien intervingut. Hi ha
hagut confusions i versions contradictòries.”
Albert Rivera, president de Ciutadans, fa una setmana assegurava que
retirar llaços grocs no era cosa seva.
“No tindria gaire sentit que ho féssim
nosaltres, la responsabilitat de retirar-los era cosa de l’Estat a qui demanem empara”. Després ell i Inés Arrimades van anar a Alella a treure’n. I
davant les agressions que es produeixen en les concentracions que convoquen sempre acaben dient “aquesta

no és la nostra gent, els agressors són
uns infiltrats.”
Isidor Serrano, president de Cs fins
el 2011 a Sant Boi de Llobregat, regidor entre el 2009 i el 2011, va ser fotografiat entre les persones que van
escridassar, pegar i insultar el càmera de Tele Madrid, fins i tot quan els
mossos i altres periodistes se l’enduien protegint-lo fora de la concentració. Ciutadans no té previst denunciar l’agressió “en considerar que no es
tracta d’un delicte d’odi.”
Ángel Garrido, president de la Comunitat de Madrid, ha instat el govern espanyol, a “que Pedro Sánchez
s’ocupi dels colpistes morts em sembla bé però li recordo que té alguns
colpistes vius per Catalunya dels
quals hauria d’ocupar-se bastant més
que del que fa amb els morts. Em
sembla increïble, estrambòtic i lamentable que l’únic tema del govern
sigui el Valle de los Caídos. No sento
cap altra cosa.”
Joan Tardà, diputat d’ERC al Congrés de Diputats, ha dit que “Si hem
de desobeir, la democràcia haurà
fracassat. Si la via dialogant decau,

ens veurem obligats a desobeir. La solució ara no pot ser la del 2014. Cal
dialogar però han d’entendre que en
una mà hi portem la bandera del diàleg i, a l’altra, la de la desobediència.”
El Ministeri de Justícia ha encomanat al despatx belga Liederke Wolters
Waelbroeck Kirpatrick “la defensa
jurídica de l’Estat i de Pablo Llarena,
magistrat del Suprem en la demanda
que li ha posat Carles Puigdemont i
quatre exconsellers”. El protocol que
ha signat l’ambaixadora d’Espanya
a Bèlgica diu que “El valor de la adjudicació puja 450.413,22 euros, i
s’hi ha d’afegir 94.568,78 en concepte
d’impostos, el que suposa un total de
544.982 euros.” Fons del Ministeri esperin que la quantitat realment a pagar sigui més petita.
Pedro Sánchez, president del govern
de l’estat, ha declarat que “volem dialogar” per afegir “que s’ha de reubicar
Catalunya en l’Estatut i la Constitució
transcendint de la dinàmica de blocs,
materialitzant el diàleg a través de les
comissions bilaterals, per arribar a
un final que ha de ser una votació,
un referèndum per l’autogovern i no
per l’autodeterminació.”
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També ens trobaràs a :

Per la
República dels
drets socials,
Alcem-nos!
Tornem a trobar-nos a les portes de
l’11 de setembre i un cop més la Unió
Territorial d’Intersindical-CSC Anoia
volem cridar a la nostra militància i a
tota la classe treballadora a participar
als diferents actes que s’organitzen per
recordar a aquells que van defensar
Barcelona aquell 1714 i a tots els actes
per reclamar la llibertat del nostre
poble.
L’herència d’aquells que van lluitar el
1714 per part dels sectors populars
hauria de marcar el nostre caràcter
de poble rebel i no deixar-nos aplacar
per la por ni pels del 155, ni per
l’empresariat que no vol perdre els seus
beneficis.
L’únic que pot solucionar els
problemes dels treballadors són els
propis treballadors i no podem deixarnos enlluernar per altres solucions que
acaben en autonomisme i explotació
com fins ara.
Volem sense pal·liatius la independència
del nostre poble però sense deixar ni
una engruna les reivindicacions de
classe i per això desitjaríem ser presents
a tots els actes fent-ho palès. Aquest 11
de setembre i sempre, per la defensa
nacional i de classe Intersindical-CSC
hi serem.
També volem recordar-vos que
Intersindical-CSC Anoia som i volem
seguir sent una eina útil de defensa
dels interessos dels treballadors/es, és
per això que seguim amb el projecte de
L’espai d’Informació Sindical (Primer
dimecres de mes de 19h. a 20h. a la
Lliga de Capellades).
Aquest espai pretén ser un punt de
trobada on qui vulgui, sigui afiliat
o no pugui adreçar-se per resoldre
dubtes laborals, vulgui presentar-se
per la I-CSC al seu centre de treball
o senzillament passar una estona
enraonant i debaten.
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Missatges per la Diada

La tribuna

JOSEP M. CARRERAS,

D

imarts vinent els catalans tindrem una ocasió única de fer
sentir la nostra veu a tot el
món. Des de fa vuit anys, cada
11 de Setembre hem sortit massivament al
carrer però la ceguesa del govern impedia
que el nostre clam arribés gaire lluny. A nivell internacional era una notícia de segon
o tercer ordre. No érem al mapa.
Des del passat 1 d’Octubre la història ja
no és la mateixa. L’estat espanyol s’ha tret
la careta democràtica i ha mostrat el seu
rostre autèntic. El món s’ha esgarrifat en
veure la violència emprada contra els catalans per impedir que votéssim. Europa s’ha
adonat que no tenia cap sentit acusar de
rebel·lió uns ciutadans pel sol fet d’haver
posat unes urnes. Tampoc no cal ser jurista
-només tenir una mica de sentit comú- per
adonar-se de la barbaritat que suposa tenir
durant un any en presó preventiva uns polítics -demòcrates i pacifistes- com si fossin criminals perillosos.
Per això aquest 11 de Setembre ha de ser
diferent. Catalunya és ara en un primer
terme de la realitat europea. El cas català ja
no afecta només l’estat espanyol, sinó que
implica tots els estats de la Unió. En realitat s’estan qüestionant els principis fonamentals de la democràcia.
Hem d’omplir la Diagonal perquè el món
vegi quina és la voluntat inequívoca dels
catalans. Que tothom sàpiga que mai renunciarem al dret a decidir, manifestat per
un 80% de la societat catalana, segons va
posar de relleu el president Torra. Europa
no pot fer oïdes sordes a aquesta voluntat.
Ha de pressionar el govern espanyol perquè pacti un referèndum amb el català.

Hauria de veure que les amenaces no porten enlloc; que el 155 –tot i els perjudicis
econòmics que ha comportat- ha reforçat
encara la voluntat de seguir endavant amb
el procés.
També els adversaris haurien de prendre
bona nota que les seves accions violentes
no fan més que refermar la voluntat del
poble que es veu agredit i vexat. El PP no
té cap mena d’autoritat a Catalunya per la
seva corrupció i mala fe. Ciutadans hauria
de veure que fracassarà en la seva política
d’enfrontament i en el seu propòsit de crear a Catalunya dues comunitats separades.
Per això ataquen els mitjans que més fan
per mantenir la unitat: l’escola i TV3. Aquí
és on els catalans hem donat més mostres
de seny. No hem respost a les agressions,
no hem caigut a la trampa de respondre a
la violència amb violència. És el que ells
voldrien, per poder justificar després ac-

tuacions de força orientades a mantenir
l`”ordre”. La divisió seria la fi de Catalunya
Al PSC-PSOE li diria que van fora d’osques,
que la pantalla autonomista ja fa temps que
ha passat. No podem recular 15 anys i discutir un altre Estatut. En vàrem tenir prou
amb el del 2006. El PSC, de fet, ha deixat
d’existir i, per a vergonya de tots, va votar a
favor de l’aplicació del 155. Ara, que no ens
vinguin al darrere amb un flabiol sonant...
Als comuns, donades les circumstàncies
actuals, no goso enviar-los cap missatge.
Només recordar-los que no hi pot haver
canvi social sense el reconeixement dels
drets dels pobles, entre els quals hi ha el
d’autodeterminació.
S’acosten temps crucials, possiblement difícils. Si hem arribat fins aquí, ara no podem claudicar. I la primera demostració
ha de ser dimarts vinent a Barcelona. No
podem fallar i no fallarem. Nosaltres no..

#L’enquesta de la setmana
Aniràs a la manifestació de la Diada?

Sí 61,29%

No 38,71%

Cada setmana tenim una enquesta a:

participa-hi!

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

3

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
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del lector
INCIVISME I NETEJA
Laia D.S.
A la plaça de la muntanyeta (carrer de
les Gardènies), hi ha una zona apartada, com una petita plaça interior, on
els veïns i veïnes estem fartes de veure
com determinats grups de joves s’hi
passen hores ajaguts menjant i bevent
i LLENÇANT TOTS ELS ENVASOS
AL TERRA sense cap mirament!! Paper, vidres, plàstics... avui hi havia fins
i tot trossos de vidre trencats, perillosos per qualsevol nen o persona que
passi per allà! La zona fa pena, i cada
setmana igual, però quin tipus de persones pugen??

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

Per una banda demanaria que l’Ajuntament revisi la zona per ubicar-hi
alguna paperera extra, ja que la que
hi ha esta una mica apartada, i també reforçar el servei de neteja. D’altra
banda penso que aquesta deixadesa
es un tema greu que es veu a la majoria de places de la ciutat, i que caldria
pensar algun tipus d’acció. Per part de
l’ajuntament fora bo engegar alguna
campanya de conscienciació i difusió
d’aquests actes incívics per fomentar
el respecte dels nostres espais públics
per part de tothom, i sobretot de cara
a aquests col·lectius incivics i “passotes”, que deixen els nostres carrers com
si fossin una cort de porcs! Com si no

fos també cosa seva mantenir la ciutat
neta!! No hi ha dret. Fins i tot una vegada que vaig dir-li a un dels nois que
la brossa no es tira a terra, em va dir
que per això hi ha els escombriaires..!!
Quina barra i quina falta de valors!!
Demanaria a l’ajuntament que atenguin aquestes demandes. I com a ciutadana, dir-li a tots els que tingueu
contacte amb persones així, que no feu
la vista grossa, si coneixeu o veieu gent
mb no respecten els espais comuns cal
menysprear aquestes actituds. Fomentar el respecte per l’entorn es imprescindible si volem que els nostres joves
tinguin algun tipus de futur que no sigui en blanc i negre.

ÀNGELS ROURA
Àmbit Maria Corral

Quan sumem?
Formar part d’un col·lectiu, d’un grup o d’un equip
suposa diferents graus d’implicació. Exigeix major
o menor grau de compromís i responsabilitat individual.
Quan sembla que no s’avança al ritme que hom esperaria o quan es té la sensació que tant l’ambient
com el treball no són prou satisfactoris, acostumo a
fer una pregunta:
–Quan sumem, com a equip?
I, afegeixo: –Quan sumes tu?
Preguntar-se quines són les condicions que s’han
de donar perquè el que fem suposi una suma, esdevé necessari.
Quins són els comportaments, quines actituds,
quin estat emocional, quines mirades ens ajuden a
contribuir, a ser més resolutius, productius, a tenir
millors relacions interpersonals i a sentir-nos més
satisfets amb el que fem i com ho fem?
Fa pocs dies, amb un equip vàrem fer-nos aquestes
preguntes:
Quan és que sumem?

Quan és que restem?
Què necessitem incorporar?
De què volem prescindir?
Quines habilitats/quins recursos utilitzarem per a
sumar tots i entre tots?
Neix d’aquí una reflexió interessant perquè fa visible com vivim cadascú de nosaltres una mateixa
situació, com veiem aspectes diferents, variables,
causes i conseqüències diferents.
Posat tot sobre la taula, ve el moment de consensuar la lectura. Arribar a acordar tot allò que compartim de l’anàlisi i, pas següent, prioritzar segons
importància i decidir què fer.
Quan analitzem «quan sumem, com a equip?» ens
adonem de tot el vessant personal que hi intervé.
Cadascú identifica en si mateix «quan sumo jo?» i
hi reconeix les traves personals que hom porta dins
la seva motxilla.
Llavors, som conscients, a títol individual, de
quan…?
Interrompem

No escoltem
Menysvalorem l’opinió dels altres
Tenim converses paral·leles
La nostra “raó” ens fa inflexibles
Un detall esdevé el nucli
No hi som presents (només hi som de cos)
El nostre món emocional està col·lapsat, buit, baix,
etc.
Tenim molta responsabilitat individual quan formem part d’un equip. No s’hi val a voler-se diluir
entre el col·lectiu, ja que és el camí directe no sols
cap a la mediocritat sinó cap a la condemna de
l’equip (tant en procés com en resultats).
Per tant, «quan sumes?»
Pren consciència de la teva presència i de la teva
contribució.
Pren consciència de què aportes a l’equip.
De l’u al deu, quin és el teu grau de compromís real?
Sigues sincer. Sigues honest. Descobriràs aspectes
que pots millorar per poder sumar més.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TONI BOU
El pilot pierenc continua imbatible, ja suma 24 títols mundials i
continua engrandint el seu inigualable historial. Tot un exemple.
Enhorabona!.

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

Supremacista

P

olítics i periodistes d’extrema dreta, ens acusen
als catalans de ser supremacistes. De voler separar-nos d’Espanya perquè ens
considerem superiors en tot. Quan
es refereixen als que posem llaços
grocs a carrers, places i carreteres de Catalunya, ens
acusen d’ocupar de forma abusiva “el espacio de todos”.
Hi ha un partit –Ciudadanos- que, de treure llaços
i queixar-se, n’ha fet l’eix de la seva política tant a
Catalunya com especialment a Espanya. Són tantes
les ganes que tenen de generar violència i enfrontaments a Catalunya a partir dels llaços grocs que
financen econòmicament a les brigades d’emmascarats que surten de nit amb pals i ganivets, a retirar
llaços i pancartes, fins i tot de domicilis particulars
o d’ajuntaments.
Dilluns passat a la nit, quatre encaputxats, armats
amb llargues vares amb navalla a la punta, despenjaren tres pancartes de la façana de l’ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. L’acció la varen filmar i penjar
a les xarxes, sense que hores d’ara es tingui notícia
que hagin estat identificats els lladregots. Tenint en
compte que parlem de la façana de l’Ajuntament de
la capital del Garraf, sorprèn que la policia local vilanovina es deixés prendre el número d’aquesta manera.
És evident que els catalans ens podem sentir orgullosos del nostre caràcter emprenedor, dels nostres
costums, de la nostra llengua i la nostra cultura, però
això no significa en absolut que ens consideréssim
supremacistes. Els catalans no estem per damunt de
ningú... però tampoc estem per dessota de ningú.

Els catalans no estem per damunt de
ningú... però tampoc estem
per dessota de ningú.
Ara bé, i tornant als llaços grocs, en el que som
superiors, molt superiors, és en el nivell cultural
i solidari, respecte dels que retiren llaços. He tingut diverses topades amb aquesta mena de gent i
quan els pregunto perquè els treuen habitualment
m’ensenyen una navalla, un cúter o un pal. Molts
van emmascarats i mantenen una actitud violenta.
Si penges un llaç groc d’on ells l’han tret et persegueixen amb un garrot, encara que no els hagis
dit res.
La xarxa és plena de filmacions d’aquesta mena
de grups –que cobren a 50 euros la nit- cometent
tota mena d’agressions i violacions de la propietat privada, perquè es vanten de “limpiar las calles
de plastico contaminante”. Però si la seva actitud
és xulesca i insultant, quan parlen demostren tan
escàs nivell de respecte i convivència, que se’ls
nota la seva militància a l’extrema dreta. Des d’ex
UPyD, Vox, Falange Española o Plataforma fins a
càrrecs de Ciudadanos i fins i tot membres dels
cossos de seguretat espanyols, formen la base dels
grups antigroc. En comarques com el Bages o el
Maresme hi actuen impunement coneguts personatges violents de l’extrema dreta i del lumpen
dels baixos fons.
Vist el panorama segueixo pensant que els catalans
no som supremacistes.... però estem molt per damunt
dels que ens volen furtar la llibertat d’expressió.
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JOSEP ORIOL JORBA I COSTA

La mare ultratjada

U

n dia d’estiu de fa uns
quants anys, tants com
que els valors monetaris s’expressaven
en pessetes, vaig llegir en el suplement dominical AVUI DIUMENGE un reportatge que em va
copsar de tal manera que a hores
d’ara encara hi penso. Es tractava d’un text de la
Virgínia Mascaró que relatava l’entrevista que li va
fer a en Joan Carrero Saralegui, proposat com a
candidat al premi Nobel de la Pau pel any 2000
i Premi El Coratge de la Consciència atorgat, un
any abans, el febrer del 1999 per l’Abadia de la Pau
de Massachusetts als EEUU, premi que han rebut
personalitats conegudes com M. Luther King, el
Dalai Lama o la Mare Teresa de Calcuta. L’entrevista se centrava sobre el drama que es pateix i
perdura al cor de l’Àfrica negra.
Des de ben jove presto especial atenció a la consciència col·lectiva i individual sobre assumptes de
justícia social; serà per això que aquesta lectura em
va impactar enormement, tant que no vaig dubtar
ni per un instant a agafar un bitllet d’avió i anarme’n cap a Mallorca per trobar-me amb l’esmentat
candidat per què, en primera persona, m’expliqués
més detalls sobre la rapinya desenfrenada del món
occidental i el absolut silenci de la justícia internacional vers la República Democràtica del Congo i
l’execrable genocidi a la veïna Ruanda. Doncs així
va ser; vaig tenir el privilegi de parlar durant més
d’una hora amb en Joan Carrero sobre la tragèdia
que sega la vida de centenars de milers de persones al centre d’Àfrica, a l’àrea dels Grans Llacs; em
va atendre una tarda, a l’hora del té, a la seva residència a la Fundació S’Olivar que ell presideix.
La candidatura, que finalment no va obtenir, pretenia denunciar ben alt que a aquesta regió africana s’estava produint el genocidi, després d’un
entorn de guerra, que ha provocat més mortaldat
de la història a banda, clar, de les morts de les dues
Grans Guerres Mundials i que una campanya militar, mediàtica i propagandística havia aconseguit
construir un mur de silenci que impedia que la
Comunitat Internacional s’assabentés del que esta-
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va succeint. Àdhuc pretenia –a hores d’ara encara
ho està fent mitjançant la pàgina impresa- treure a
la llum que la desestabilització és totalment intencionada per part de les potències econòmiques per
aconseguir el control dels jaciments més rics del
planeta, especialment els de la regió del Kivu, al
nordest del la R.D. del Congo (ex-Zaire). Malgrat
els entrebancs, en Joan Carrero Saralegui difon
tant com pot la veritat que empreses i governs, de
forma obstinada, volen amagar.
Des d’aquella trobada a S’Olivar fins avui, tot i estant a l’aguait, no havia tornat a llegir res més tan
agosarat, fins trobar-me, aquest estiu, tres publicacions consecutives de La Vanguardia, dies 10,
21 i 22 d’agost, escrites pel jove periodista Xavier
Aldekoa. Els articles publicats són els següents
i val la pena llegir-los: “El Congo, el país de la
ferida eterna”, “Objectiu: sempre elles” i “Les infanteses robades de Kivu”. En el primer se centra en destapar què passa a les mines de coltan,
el preuat mineral que nodreix la indústria d’alta
tecnologia, on quotidianament està present l’esclavatge més acarnissat. En el segon ens parla de
les generalitzades violacions que van patir les dones durant la guerra i que el seu llast afecta la població civil en un clima de vergonyosa impunitat.
I en el tercer denuncia com la pobresa empeny
a milers de nenes a treballar de portadores o a
prostituir-se.
Des d’aquí vull felicitar, en primera instància, a
La Vanguardia per aquesta aposta meritòriament
valenta de publicar unes cròniques tan esperades
i tan necessàries pel despertar de la consciència
col·lectiva més enllà de les nostres fronteres; també, i especialment, vull donar les gràcies al Xavier
Aldekoa per fer-nos arribar, amb tant realisme i
veracitat, les vivències de persones que no es mereixen viure tal ignomínia.
Animo tothom a que d’una vegada i per totes
obrim els ulls i parem les orelles per veure amb
plena consciència moral i escoltar el clamor que
quotidianament des del cor la Mare Àfrica, de dia
i de nit, s’enlaira al cel perquè persones de bona
voluntat facin quelcom per acabar amb un drama
no volgut, terriblement injust i vilment amagat.
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Dissabte 15
Concert de música als Castells amb el quatet Scaramouche
Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala Gran del Castell de Claramunt
Preu entrada: 4 €
Servei d'autobús per pujar fins a la fortalesa, a partir de les
8 del vespre des de la plaça de l'Ajuntament.

Diumenge 16

FESTES CULTURALS 2018
LA POBLA DE CLARAMUNT
SETEMBRE - OCTUBRE - NOVEMBRE
Premi Gumersind Bisbal i Gutsems
Fundat el1972

Inauguració de l'exposició d’Esther Marlés i Estela Arenzana
Hora: 1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
La mostra es podrà visitar fins al dissabte 29 de setembre.

Dissabte 22
XXXV Concurs de Pintura Ràpida Infantil Premi Gumersind Bisbal
Hora: 5 de la tarda
Lloc: plaça de l'Ajuntament
Del 24 al 28 de setembre es podrà veure la mostra dels dibuixos
participants al concurs a la Biblioteca Municipal Mn. Cinto
Verdaguer, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.

Diumenge 23
XI Exposició-Fira d'Art de la Pobla de Claramunt
Horari: de les 10 del matí a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic
Cantada de la Coral La Lira. Estrena del cant can Solà de
Frederic Marí Caus
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: can Solà
Aquest acte forma part de la celebració del centenari de la
Coral La Lira.

SETEMBRE
Diumenge 9

La programació de les Festes Culturals
s’allargarà els mesos d’octubre i novembre.

Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems,
presidit pel president de la Diputació de Barcelona,
Marc Castells i Berzosa
Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Després de l'acte, se servirà un aperitiu per a tothom.

Podeu consultar totes les activitats
al web de l’Ajuntament www.lapobladeclaramunt.cat,
al Facebook, al Twitter i l’App.

Dimarts 11

Ho organitza:

Animació infantil amb l’espectacle Boti-Boti
Hora: 11 del matí
Lloc: parc del Mil·lenari
Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya
Hora: 12 del migdia
Lloc: parc del Mil·lenari
Tot seguit, ballada de sardanes i aperitiu per a tothom.

Regidoria de Cultura
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MANEL RAMONEDA

Carta d’identitat

H

e tornat a mirar el
Documento Nacional de Identidad que
l’Estat estranger espanyol em té assignat i que duc
sempre a la cartera per precaució a no haver de ser incomodat
i faltat per no dur-lo al damunt. No tinc costum
de fer-ho, mirar-lo, i molt menys de fer-lo servir
quan algú me’l demana. Amb el carnet de conduir, guanyat per mi mateix, ja em val arreu, tret
de notaris, per escriptures i poders, jutjats i en
ambients calents com el dels uniformats. Saber
que dúiem per obligació i imposició i no pas per
organització de civilitat un document administratiu i polític que va ser creat per militars espanyols, és fastigós i vomitiu.
El DNI espanyol és un document instituït pels
colpistes assassins per comptar la població restant després del seu sanguinari cop d’estat i poder
controlar l’exiliada que en intentar tornar i recuperar família i patrimoni en sol·licitar el carnet
seria ràpidament identificada pels depuradors del
règim. El nombre de morts, desapareguts i exiliats, va ser tant i tant alt que calia saber qui havia
quedat d’aquell holocaust espanyol, genocidi que
tant bé explica l’historiador Paul Preston. No podem oblidar que l’assalt a la legal i democràtica
república espanyola, els va dur, aquí, al seu país
on avui resideixo momentàniament, a una guerra civil d’extermini per ideologia i a delacions de
venjança per odi i enveja entre veïns per saldar
rancúnies. Els catalans no ens en vam poder escapar, de fet va ser aquella una nova guerra contra Catalunya. Recordem que la insurrecció fou
organitzada per la fanàtica colla d’un frustrat, un
individu que de jove la única eixida al món havia estat anar d’O Ferrol a Fisterra, on va poder
confirmar que la terra era plana i d’un sol color,
tal i com li havien encolomat els de la por. A la

Costa da Morte va comprendre que tràfic i mort
eren fets naturals. Alçar-se en armes seria doncs
la seva tempesta, en acabat ja vindria la calma.
Si aquest era el nivell bàsic d’enteniment del cap,
imagineu-vos els seguidors. Molts els tenim avui
a casa nostra arrencant llaços grocs, brandant i
embrutant-nos l’espai públic i les servituds amb
la bandereta del dictador.
El cop d’estat feixista va provocar la mort, la tortura, la mutilació, la persecució, la depuració, la
presó, l’exili, de milions de ciutadans de les diferents cultures que hi ha, hi havia, a la península ibèrica. Homes i dones; dones sobre les que a
més a més va recaure amb sort humiliació, dissortadament moltes abocades a la depravació sexual de les bèsties franquistes. Bèsties que avui
campen amb el seu coeficient més animal altives i prepotents, sabent-se que la impunitat del
postfranquisme i la Constitució franquista els ha
permès a ells i hereus no només no pagar pels
mals ocasionats sinó gestionar i seguir legislant
en benefici propi el seu Estat i el nostre. Quan no
armades de vocabulari i gestualitat bàsic i vulgar, quan no armades amb eines i estris de cuina
i policials, quan no amb les seves lleis, quan no
Arrimades... a la violència.
Tots formen part, però, de la mateixa camada. Es
fa evident que la normalitat franquista ha deixat
ben xop l’espai peninsular. És l’èxit d’una apropiació indeguda, d’un delicte persistent en el temps
i d’un llegat en ignorància i por fruit de la pèrdua
de la intel·lectualitat, de l’empobriment cultural i
de la desaparició de persones i famílies altruistes,
actives, productives i responsables, nissagues que
van ser reprimides, arraconades o eliminades
pels salvatges de la organització criminal muntada pel règim feixista i que ha arribat als nostres
dies de la mà dels mateixos comandaments, caps
i quadres intermedis. El col·laboracionisme català també n’és responsable en gran part. L’espoli

que patim és la fórmula que utilitzen per mantenir el sistema de corrupció instaurat i legalitzat
a tot l’estat espanyol i el colonialisme és el llast
de l’ocupant per bloquejar creixement i evolució
intel·lectual en qualsevol societat. Colonialisme
i ignorància tenen remei a la llarga, en diem integrar i donar estudi; el col·laboracionisme en
canvi no té remei, és oportunisme i maldat. És
combat al jutjat.
És absurd haver de dur i mantenir un carnet
d’identitat d’Estat estranger creat per aquell cos
de sediciosos funcionaris caníbals; la república catalana s’ha de plantejar que cada nacional
obtingui ara una Carta d’Identitat pròpia, electrònica, única i moderna on s’incloguin titulacions, capacitacions, identificacions de béns i propietats, codis d’assegurances socials i sanitàries,
matrícula i carnet vehicles, cadena ADN i tot
allò necessari per a mantenir la relació amb la
comunitat, en la vida pública i amb les diferents
administracions, identificant-nos amb un sol document no vomitiu, no policial. Carta d’identitat
quina emissió seria certificada per metge pediàtric en néixer i closa per metge forense en traspassar.
La monarquia estrangera del Borbó ha de fer
bosses, maletes i marxar de territoris catalans.
La muleta taurina ja la tenim aigües avall. Finalment el model republicà decidirà quins dels
animalons, males persones i col·laboracionistes
seran reclamats per malifetes i jutjats amb estàndards democràtics europeus per jutges normals.
Els funcionaris magistrats que arrosseguen l’estigma del temari continuador franquista, formats
en sospitoses universitats, carn i ungla de partits
i governs, sentencien avui en nom del rei, reietó
dictat pel mateix Franco en volar-li l’ocell pel carreró. És evident que s’autodesqualifiquen professionalment per obrar en justícia; pas no en l’obra
pública.

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

El Koan

F

a molts anys a l’Orient hi
havia un emperador que
tenia un fill molt orgullós
i intel·ligent. Els pares el van fer
educar amb els mestres de més
renom. Li ensenyaren la lletra i
els números, les relacions entre el
Cel i la Terra, dos principis units per lleis de sincronia. Cada dia el jove meditava vora el bosquet
que hi havia a costat d’un petit llac. Però l’emperador el veia trist i melancòlic. No volia fer-se amb
els altres nois del palau. I també defugia les dones. Quan va arribar a la majoria d’edat el pare no
el veia encara preparat per assumir les regnes del
govern. Ho sabia tot, però no havia comprès res,
pensava el sobirà.
L’emperador va fer cridar un vell mestre de gran
renom que vivia a les muntanyes, prop de les
fronteres amb els regnes estrangers. L’ancià havia estat mestre de molts prínceps de tot l’Orient.

L’emperador va enviar-li missatgers, però l’home
es va negar a abandonar la seva muntanya. Era
un lloc fred i solitari. Però no volia moure-se’n.
Aleshores, l’emperador va decidir portar-hi el seu
fill i el va acompanyar en la travessa per les muntanyes. Quan van arribar al refugi del savi i van
trobar una senzilla cabana de fusta, un petit hort
i unes gallines. No estava gaire convençut que fos
el millor lloc per educar un príncep. Va deixar-hi
el seu fill i van pactar que el noi tornaria a la cort
al cap d’un any. Pare i fill no es van dir ni adéu. I
així van marxar l’emperador i el seu seguici.
L’ancià li va mostrar al noi tots els camins de les
muntanyes, li va ensenyar els noms dels arbres,
les plantes i els animals. El va fer jugar amb llops,
grimpar amb les cabres i parlar amb els ocells. I
moltes coses més. Van passar la tardor, l’hivern i
la primavera. I a l’estiu va arribar a palau la notícia que el príncep havia arribat, però que lluny de
tornar a casa estava treballant de sol a sol amb els

pagesos, caçant al bosc i fent feines amb les dones
del camp. El seu pare va enviar a buscar el jove
que vivia entre els humils.
Quan arribà a palau el rei preguntà si allò era tot
el què havia après amb el vell: a vestir malament,
riure com els simples i convertir-se en un súbdit
sense instrucció ni senyoriu. Llavors, el fill li va
proposar un repte. Que tallés un dels arbres del
jardí, el més fort de tots, el més antic i robust.
L’emperador acceptà l’aposta, agafà la destral i
volgué tallar-lo, però no va poder. I passaren els
dies i les nits i el roure restà allà dempeus. L’emperador rendit va demanar al seu fill com podia
fer-ho. I el noi va fer venir el millor llenyataire
del país que el va partir gairebé d’un sol cop. Com
pots ser el rei sinó ets capaç de fer el que poden
fer els teus súbdits més humils, va preguntar el
jove al seu pare. El pare va plorar i el va abraçar i
junts van regnar amb saviesa i prosperitat.
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Igualada celebra avui divendres l’acte institucional
de la Diada Nacional de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest divendres, 7
de setembre, a les
19:30h, el Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
acollirà l’acte institucional de
la Diada Nacional de Catalunya, en aquesta ocasió portant per títol Presos i exiliats.
Un reconeixement a les famílies i amb entrada lliure.
El periodista de Ràdio Igualada, Xavier Dàvila, conversarà
amb Meritxell Lluís, companya de l’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, destituït amb l’aplicació
de l’Article 155 i actualment
en presó provisional al centre penitenciari de Lledoners.
Junts repassaran el context
que ha derivat del passat 1
d’octubre a Catalunya, tant
des del punt de vista personal
com polític.
En acabar aquest diàleg, al
voltant de les 20:30h, tindrà
lloc la desfilada dels Mique-

lets que, sortint de l’Ateneu,
encapçalaran autoritats i
assistents fins la Plaça de
l’Ajuntament. Els Miquelets

de Catalunya són un grup
de recreació històrica que
homenatja els integrants del
Regiment de la Diputació del

General, defensors de les institucions catalanes durant la
Guerra de Successió, al segle
XVIII.

Un cop arribats a la Plaça de
l’Ajuntament, a les 21h, s’hissarà la Bandera de Catalunya,
es llegirà el discurs institucional i el Cor Exaudio interpretarà l’Himne Nacional de
Catalunya Els Segadors, seguit d’altres cançons populars
catalanes.
Els actes al voltant de la Diada a Igualada continuaran
el dilluns, 10 de setembre,
a les 22:30h. El Casal Popular d’Igualada El Foment ha
convocat, també a la Plaça
de l’Ajuntament, la tradicional Marxa de Torxes, que es
poden comprar al preu de 2
euros.
Finalment el dissabte, 15 de
setembre, a les 18h i al Passeig
Verdaguer, la Cobla La Principal de Cassà protagonitzarà
la Ballada de Sardanes, en un
acte organitzat per l’Agrupació Sardanista d’Igualada
amb el suport del departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament d’Igualada.
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L’Ajuntament va destinar l’any 2017 més de 600.000 euros
a diferents línies d’ajuts socials i suport a les famílies
REDACCIÓ / LA VEU

E

l govern municipal
d’Igualada ha fet balanç aquest dimecres, 5
de setembre, dels ajuts socials
i dels serveis de suport a les
persones oferts pel consistori
durant el 2017. Tal i com ja va
fer l’any passat, la tinent d’alcalde d’Acció Social, Igualtat i Joventut, Carme Riera,
n’ha fet una quantificació i
ha volgut posar en valor “la
important tasca de suport a
les persones que aquest Ajuntament porta a terme, sovint
de manera coordinada amb
altres administracions i entitats, destacant especialment
els vessants de l’escolarització, l’habitatge, la salut i el
benestar”.
Riera ha repassat els diferents capítols d’actuació i
ha assegurat que “aquest
Ajuntament sempre ha atès i
atendrà, amb responsabilitat
i sensibilitat, les necessitats
d’aquells ciutadans que més
necessiten el seu suport”. Ha
posat com a exemples els més
de 142.000 euros en subvencions per al pagament de l’IBI
adreçades a persones majors
de 65 anys, pensionistes i famílies monoparentals –amb
més de cinc-cents beneficiaris– i els 32.000 euros per a
ajudar a combatre la pobresa
energètica, que inclouen ajuts
per a pagar aigua, gas, llum i
per a cancel·lar deutes de subministraments. També nombroses prestacions d’urgència
social, com ara els més de
55.000 euros per al Banc de
Queviures, els pràcticament
16.000 euros per al Banc d’Articles Reutilitzables i Material
Infantil, els 33.000 euros per
ajuts a la infància al Patronat
Garcia Fossas o els 16.000 euros de serveis socials en ajuts
al lloguer per seixanta-quatre famílies. També es van
invertir gairebé 20.000 euros
en iniciatives com el projecte Mengem Plegats, el servei
d’àpats a domicili i els casos
contemplats en l’ordenança
municipal d’ajuts socials que
inclouen articles de farmàcia,
ortodòncia o òptica.
En l’apartat educatiu, segons
ha exposat, es van dedicar
més de 39.000 euros a ajuts
per a l’adquisició de material
escolar i llibres de text i per
al programa de reutilització
d’aquests en diferents centres

El govern municipal
destaca la tasca de
suport als ciutadans
més vulnerables, especialment des de les
àrees d’Acció Social i
Ensenyament
educatius de la ciutat, pràcticament 115.000 euros en ajuts
per al servei de menjador en
llars d’infants, infantil i primària i més de 13.000 euros
en ajuts per l’escolarització en
escoles bressol.
En aquest punt ha fet referència a algunes crítiques rebudes recentment per la no
concessió de prop de trenta
ajuts de menjador. Ha apuntat que “davant del soroll polític generat, aquests casos
concrets s’estan tornant a revisar un per un”, tot i que ha
explicat que la concessió o
denegació dels ajuts “s’ha dut
a terme sempre d’acord amb
les bases de la convocatòria i
amb la supervisió i validació
tant dels serveis socials com
dels serveis jurídics municipals”. Ha recordat, a més, que
“aquests ajuts de menjador
són una iniciativa de l’Ajuntament nascuda per complementar les beques que atorga
el Consell Comarcal, que té
les competències delegades
per la Generalitat de Catalunya”. La segona tinent d’alcalde lamenta que “es vulgui crear alarma destacant vint-i-set
ajuts no concedits però obviant que els recursos destinats
a aquest concepte pràcticament es van doblar d’un any
per l’altre i, que en total, es
van donar prop de nou-cents
ajuts en l’àmbit educatiu”.
Carme Riera, en un altre apartat, ha esmentat els
163.000 euros destinats a subvencionar títols de transport
públic per persones majors
de 65 anys, per aquelles que
tenen algun grau de discapacitat acreditada –carnets blau
i taronja– i per aquells casos
contemplats en l’ordenança
d’ajuts socials. La responsable d’Acció Social ha posat de
manifest que “el fet que aquest
consistori hagi invertit en un
any al voltant de 640.000 euros en totes aquestes línies de
caire eminentment social és
un fet molt rellevant”.
A banda, però, ha volgut recordar els 179.000 euros dedi-

Carme Riera destaca la
important col·laboració
amb altres administracions que permet fer
arribar molt més enllà
el suport a les persones
cats a l’acolliment residencial
de persones amb discapacitat,
els 2.700 euros per a recursos
d’allotjament d’urgència i “la
important col·laboració amb
altres administracions, que
permet fer arribar molt més
enllà aquest suport a les persones”. Aquí ha explicat que
l’Oficina d’Habitatge d’Igualada va concedir 551 ajuts al
lloguer per valor de 921.000
euros, aportats per la Generalitat de Catalunya i trami-

tats per l’Ajuntament. També
ha destacat que la col·laboració amb la Generalitat va
permetre cofinançar 743.000
euros per l’atenció domiciliària i l’atenció a la dependència i, de la mà de la Diputació de Barcelona, 25.000
euros més per a fer diferents
millores d’accessibilitat en
banys de domicilis de persones grans. També ha posat en
valor les setze llars que s’han
beneficiat del nou programa
d’auditories energètiques per
reduir despeses en subministraments i les vint-i-una persones que han fet ús del nou
Banc d’Ajudes Tècniques.
Carme Riera ha conclòs afirmant que la voluntat del govern municipal és “seguir fent
polítiques socials decidides i

La voluntat del govern
municipal és seguir
fent polítiques socials
decidides i adequades
a les necessitats
adequades a allò que necessita la ciutadania, alhora que
s’aposta pel desenvolupament
econòmic i de l’ocupació, per
la formació, per la millora de
l’entorn i l’espai públic i per
la consolidació com a ciutat
universitària o com a capital
comercial, cultural i d’esdeveniments”. Ha agraït, finalment, la bona col·laboració
amb totes les altres administracions i entitats que treballen per a fer costat a la ciutadania en l’àmbit social.

El govern d’Igualada atribueix al
“soroll polític de la precampanya” la
polèmica de les beques menjador
REDACCIÓ / MARC VERGÉS

“

Ens ocupem i preocupem de les persones i
la resta és soroll polític”, així començava la roda
de premsa de la tinent d’alcalde d’Acció Social, Igualtat i Joventut, Carme Riera,
en què feia balanç dels ajuts
socials i serveis de suport a
les persones que va oferir el
consistori durant el 2017.
Amb aquest introducció,
Riera feia referència a les
crítiques dels partits de

l’oposició igualadina i a la
carta de la CUP en què meditava emprendre accions
legals per haver-se denegat
27 beques menjador a famílies que ho havien sol·licitat. La tinent d’alcalde ha
assegurat que “la concessió
o denegació d’ajuts s’ha fet
sempre d’acord amb les bases de la convocatòria i amb
la supervisió i validació tant
dels serveis socials com dels
serveis jurídics municipals”.
Riera també s’ha defensat de
les crítiques recordant que

“aquests ajuts de menjador son una iniciativa de
l’Ajuntament nascuda per
complementar les beques
que atorga el Consell Comarcal i a més, la partida
pressupostària inicial es
va doblar després de veure
el número de sol·licituds
que arribaven”. Finalment,
la responsable d’Acció Social ha lamentat que “es
faci demagògia amb un
tema com aquest en plena
precampanya electoral”.
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El Mercat de la
Masuca posa fi a
l’horari d’estiu
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Els Moixiganguers fan una crida a assistir al
concurs de castells per poder aconseguir el 3 de 9
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El Mercat de la Masuca
d’Igualada recupera aquesta
setmana el seu horari habitual
d’obertura i deixa enrere l’horari d’estiu. Això significa que
a partir d’aquest dijous recupera les tardes del dijous per
anar a comprar.
D’aquesta manera, el Mercat
restarà obert de dilluns a dissabte als matins i les tardes del
dijous i divendres. A continuació us recordem els horaris
d’obertura del Mercat:
Dilluns: 7.30h a 14h.
Dimarts: 7.30h a 14h.
Dimecres: 7h a 14h.
Dijous: 7.30h a 14h i de 17h a
20.30h.
Divendres: 7h a 14h i de
16.30h a 21h.
Dissabte: 7.00h a 14.30h.

E

l pròxim cap de setmana del 6 i 7 d’octubre,
la plaça de braus de
Tarragona acollirà el Concurs de Castells. Aquest esdeveniment, que es fa cada
dos anys, permet veure les
millors colles castelleres al
mateix espai en un sol cap
de setmana. Les 12 millors
colles actuaran el diumenge, mentre que les que estan
classificades entre la posició
13 i 29 del rànquing ho faran
el dissabte dia 6.
Entre aquest segon grup s’hi
troben els Moixiganguers
d’Igualada, que actualment
ocupen la posició número
16 de la classificació d’aquest
2018. Després de fer la millor actuació de la seva història en la jornada de la Festa
Major d’Igualada, la colla
igualadina es planteja el gran
repte d’aconseguir el castell de 9 a Tarragona. És per
això, que la colla fa una cri-

da a la ciutadania d’Igualada i de la comarca a assistir
al Concurs de Castells i fer
més pinya per aconseguir
l’objectiu.
Per inscriure’s és necessari
apuntar-se al formulari de la
seva web. A més, tots els que
viatgin amb la colla tindran

5 RAONS PER ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de prestigi a la teva mida

4a universitat espanyola en docència i 7a en recerca (ISSUE 2015)
Tots els alumnes fan pràctiques en empreses
340 convenis amb universitats de 28 països
Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

46 MÀSTERS

Àmbits de coneixement:
SALUT
CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA
GESTIÓ DE SUPERFÍCIES FORESTALS
ENGINYERIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
EDUCACIÓ, SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA
TERRITORI, PATRIMONI I CULTURA
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
CONSTRUCCIÓ EUROPEA: DRET I ECONOMIA

samarreta, entrepà, beguda
i transport fins a Tarragona
gratuïts.
Protagonistes de l”Igualadiníssim’
Aprofitant la roda de premsa per explicar els detalls del
concurs de castells, aquest

matí també s’ha inaugurat
l’espai ‘Igualadiníssim’, que
durant aquest pròxim mes
estarà protagonitzat per la
colla castellera. Així doncs,
a l’entrada de l’Ajuntament
d’Igualda es poden veure diverses fotos de les actuacions
castelleres dels Moixiganguers.
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La Veu de l’Anoia, 36
anys portant l’actualitat
als quioscs

La delegació a l’Anoia de la Cambra
obre un punt d’informació sobre
Formació Professional
REDACCIÓ / LA VEU

L
REDACCIÓ / LA VEU

D

ivendres, 3 de setembre de 1982 sortia al
carrer el número 1
de la Veu de l’Anoia, la primera publicació de la comarca que tenia l’objectiu
de cobrir l’actualitat de tot el
territori. Tot i que en aquella
època Igualada ja tenia dues
publicacions
periòdiques,
aquestes eren exclusives de
la capital de la comarca.
En la seva primera editorial, es pot llegir que “naixem
amb plena vocació comarcal,
seguint la petjada d’altres
publicacions semblants que,
en els darrers anys, han anat
sortint arreu de les nostres
comarques, donant un nou

estil informatiu a la pregona tradició de l’anomenada
premsa comarcal a Catalunya”. De fet, aquesta intenció de seguir la tradició de la
premsa comarcal a Catalunya fa que La Veu formi part
de l’Associació Catalana de
Premsa Comarcal (ACPC)
i de l’AMIC (Associació de
Mitjans d’Informació Catalana).
Al llarg d’aquests 36 anys
d’història, La Veu ha rebut
diversos
reconeixements,
com el Premi AVUI de
Premsa Comarcal (1993),
Premi Tasis Torrent (1998),
Premi a la Millor Portada de
la Premsa Comarcal (2013) i
el Premi Especial (UEA) a la
Trajectòria Empresarial.

a Cambra de Comerç de
Barcelona ha obert a la
delegació de Igualada un
nou punt d’informació sobre
Formació Professional -especialment en la seva modalitat
Dual-. Amb aquesta obertura
la Cambra de Barcelona mostra un cop més el seu compromís amb el repte de fer avançar la Formació Professional,
i contribueix així a millorar la
competitivitat de les empreses
i l’ocupabilitat de les persones.
La FP Dual posa l’èmfasi en la
formació pràctica i en la participació activa de l’empresa
en el disseny dels continguts
de la formació professional i,
per tant, ofereix la possibilitat
de formar a un professional
d’acord amb les necessitats de

les empreses, els seus processos i cultura empresarial. Amb
aquesta modalitat de formació
es recupera el model d’aprenent, ja que es garanteix una
formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament dels futurs treballadors.
El nou punt d’informació
obert té com a missió impulsar la Formació Professional,
assessorant i acompanyant
les pimes, per tal que puguin
participar tant en la modalitat
d’FP dual del sistema educatiu
(FP Cicles formatius) com en
la modalitat dual del sistema
laboral del SOC (Certificats de
Professionalitat).
La posada en marxa d’aquest
nou servei pretén facilitar l’accés de les empreses a la formació de tutors i a la realització

de tallers pràctics orientats a
l’intercanvi d’experiències i difusió de bones pràctiques sota
la demanda del territori i les
empreses.
Tanmateix, des d’aquest nou
espai ofert per la Cambra es
pretén ajudar a tramitar la
demanda de les empreses per
a la seva homologació com a
empreses idònies per a la participació en experiències de
col·laboració amb els centres
de formació.
D’aquesta forma, la Cambra de
Barcelona reforça el paper de
les cambres com a nexe d’unió
entre l’escola (Cicles formatius
i Certificats de professionalitat) i l’empresa per estudiar
les necessitats d’adequació de
l’oferta formativa a les necessitats de les empreses i l’administració competent.

La JCI Igualada presentarà el Projecte
Balea a Cal Font
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dilluns dia
10 de setembre a les
19 hores, sota el lema
l’estiu acaba per a algú, la
Jove Cambra Internacional d’Igualada presentarà el
Projecte Balea a la Plaça de
Cal Font d’Igualada. L’entitat
igualadina ha mantingut en
secret el si projecte, el qual
serà revelat a la presentació.
S’engloba dins les accions
locals que estan fent les diferents Joves Cambres de Catalunya i del món al voltant

del World Clean Up Day, que
tindrà lloc el dia 15 de setem-

FALTA OPERARI
SECCIÓ ENVASAT-PRODUCCIÓ
FEINA ESTABLE
INCORPORACIÓ IMMEDIATA
Interessats envieu CV a:
Apartat 295 08700 IGUALADA

NECESSITEM INCORPORAR REPARTIDOR
SECTOR ALIMENTACIÓ
ZONA TOT CATALUNYA
INCORPORACIÓ IMMEDIATA
FEINA ESTABLE
Interessats envieu CV a:
Apartat 295 08700 IGUALADA

bre d’enguany. La JCI Catalunya, a àmbit nacional, anirà
a netejar al Delta de l’Ebre
aquest dia de setembre paral·lelament a totes les accions
que es faran arreu del món.
L’objectiu del Projecte Balea,
i del World Clean Up Day
–que a Catalunya es concentrarà al Delta el dia 15–,
és contribuir a fer el nostre
planeta una mica més net i
conscienciar sobre l’impacte
humà a la natura. És per això
que la JCI Igualada ha estat
duent a terme una punyent
i continuada campanya de
conscienciació a les xarxes
sobre el problema mediambiental que desembocarà a la
Plaça de Cal Font en la seva
presentació del projecte.
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Tècniques de magatzem i logística, nou curs gratuït
d’Àuria Fundació
REDACCIÓ / LA VEU

À

uria Fundació organitza la quarta edició
del Curs de Tècniques de Magatzem i Logística, un sector emergent per a
persones en situació de vulnerabilitat i dificultats d’accés
al treball
La preinscripcions ja estan
obertes a través del web d’Àuria Grup , requisit imprescindible per accedir al procés de
selecció i a la sessió informativa prevista pel 18 de setembre
El Servei d’Inserció d’Àuria
Fundació, Punt Formatiu
Incorpora de La Caixa, organitza un nou curs gratuït
de Tècniques de Magatzem i
Logística, adreçat a persones
aturades o que vinguin de
situacions de vulnerabilitat,
dificultats d’accés al mercat
de treball ordinari i amb dificultat per accedir a altres
tipus de formacions. El nou
curs s’iniciarà el 24 de setembre i es donarà per tancat l’11
de desembre amb pràctiques
incloses. Els interessats han
d’estar actualment en situació
d’atur i disposar de carnet de
conduir.
L’objectiu del curs es adquirir els coneixements i actituds necessàries per realitzar
tasques de recepció, control
i ubicació de mercaderies,

La preinscripcions per
a l’activitat prevista per
al 24 de setembre, ja
estan obertes a través
del web d’Àuria Grup

Tècniques de magatzem
i logística, una formació
molt reclamada i idònia
per a persones aturades
que vulguin inserir-se
laboralment
així com realitzar tots els registres necessaris en la gestió
d’un magatzem. Ja s’ha obert
el període de preinscripcions,
requisit imprescindible per
accedir a la selecció. Àuria
organitza una sessió informativa per al 18 de setembre, on
es detallaran els continguts
que inclouen mòduls tècnics,
generalistes, de competències
transversals i pràctiques no
laborals en empreses del sector.
La sessió informativa es realitzarà a Can Pasqual, al carrer Cavallers 26 del municipi
d’Esparreguera, amb la voluntat d’apropar aquesta oferta formativa al Baix Llobregat
Nord.
Una ubicació que permet accedir a ofertes laborals dels
municipis d’Abrera, Collbató,
Esparreguera, Olesa i Sant Esteve de Sesrovires, però també a municipis anoiencs com
Igualada, Masquefa o Piera.
Aquesta és la quarta edició
que Àuria Grup organitza
aquest tipus de formacions,
gràcies als bons resultats d’inserció de les tres edicions anteriors, amb un índex del 52%
d’ocupació en les formacions
generalistes i del 88% en formacions a mida per a l’empresa Carreras, i de l’emergència d’un sector creixent
amb una ocupació a l’alça.

ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA ORDRE DEL DIA
1. Intervenció del President sortint
2. Intervenció i ratificació del nou President
3. Torn obert de paraula
Dia: Dijous 20 de setembre de 2018
Hora: 18:30h. 1a. convocatòria
19:00h. 2a. convocatòria
Lloc : Unió Empresarial de l’Anoia
Ctra. de Manresa, 131
08700 IGUALADA
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OPINIÓ EMPRESA
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Siguen aumentando las inversiones internacionales en BCN:
Ahora es Nike. El Nike Live de Barcelona, será el primero de Europa y el tercero del mundo, después del de Los Ángeles y Tokio.
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SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Signatura de l’Acord Interprofessional de Catalunya amb el MHP @QuimTorraiPla i els agents socials amb representativitat reconeguda @ugtcatalunya , @ccoocatalunya ,@FepimeCatalunya ,@pimec i @FomentTreball . Negociació i concertació per als nous reptes laborals i empresarials.

Bueno, ya hemos llegado: el Amazon Bank.

La protecció de les nostres dades té
la seva raó de ser en la protecció del
dret fonamental a la nostra intimitat

La “Jubilació Activa”, quan el
jubilat vol continuar treballant

CÀROL CASTILLO

JOSEP SORIGUERA
CÀROL CASTILLO

JOSEP SORIGUERA

CÀROL CASTILLO

Directora de Grup Carles Advocats
@Carol_GCAdv

MAJOR PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS...
PERÒ, I DE L’HONOR?

T

ots hem rebut darrerament múltiples correus electrònics on se’ns informa dels drets que ostentem en relació a les nostres dades personals
cedides. Gairebé tothom sap que ha entrat en vigor, des del passat 25
de maig, el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Arreu se’ns
ha explicat que s’han reforçat els límits en el tractament de les dades
de caràcter personal, que s’exigeix el consentiment explícit de l’usuari per rebre determinades comunicacions o que, en cas de vulneració de la normativa, les sancions
administratives podrien resultar milionàries per a les empreses infractores.
Certament, s’estan endurint les normes, especialment les europees, per evitar filtracions, abusos o tractaments il·legítims de les nostres dades. Aquesta és una gran notícia. Però no és suficient. Malauradament, el legislador oblida establir les normes
que fixin el sistema de càlcul de la responsabilitat pels danys i perjudicis causats a
aquelles persones que vegin vulnerat el seu honor i la seva intimitat a causa de la
difusió de dades personals. Aquest sistema hauria de ser just i en correspondència
real al patiment intrínsec que es genera als afectats.
La difusió de les nostres dades pot arribar a destrossar la reputació d’una persona, el
seu prestigi, la seva professió, el seu entorn o la seva autoestima. Obliden les normes
regular específicament les conseqüències per a l’infractor de causar un patiment
injust i intolerable als afectats, tant si és per imprudència o, pitjor, per mala fe.
Obvia el legislador que, igual que es concreten les fórmules de càlcul per a les san-

cions administratives per vulneració de la normativa en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, és imprescindible dotar als jutges i tribunals d’un marc
normatiu adequat per a la imposició de les indemnitzacions als afectats per danys
morals, contra l’honor i la intimitat, i també de mesures de rectificació equivalents
a les circumstàncies que van provocar el dany.
La protecció de les nostres dades té la seva raó de ser en la protecció del dret fonamental a la nostra intimitat i al nostre honor. Aquestes premisses no són una
novetat del nou Reglament europeu, ni molt menys. Fa dècades que aquests drets
formen part dels tractats europeus, les normes constitucionals i la legislació específica vigent. Tots sabem que tenim dret a protegir el nostre honor i la nostra dignitat.
Però, quan una persona afectada consulta el seu advocat, normalment les notícies
són decebedores, atès que no es pot garantir que els tribunals fallin a favor d’una
indemnització justa i a l’alçada del que es consideraria un rescabalament real pel
dany provocat. No obstant això, lluitem fins el final.
La jurisprudència, generalment, no tracta bé els danys morals, en bona part, perquè
no comptem amb eines de càlcul estandarditzades i objectives que evitin la subjectivitat en l’apreciació d’aquest tipus d’infraccions o delictes, exigint la càrrega de la
prova a l’afectat, que no sempre ho té fàcil de justificar. Per tant, mentre no existeixi
un veritable sistema de protecció de l’honor i la intimitat de les persones, amb un
règim de penes per rescabalament dels danys realment dissuasiu, no s’aconseguirà
un canvi en la cultura social de respecte per les dades personals de la ciutadania.

JOSEP SORIGUERA BLANCH

Advocat ICA, Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Josepsoriguera.advocat@icab.cat

“SENYORES I SENYORS, M’OMPLE D’ORGULL I DE SATISFACCIÓ
ANUNCIAR-LOS QUE JA SÓC UN JUBILAT ACTIU

E

l 27 de maig del 2017, a la seva columna diària de “La Vanguardia” Quin
Monzó es felicitava amb la següent expressió:
“Senyores i senyors, m’omple d’orgull i de satisfacció anunciar-los que ja
sóc un jubilat actiu”.
Es felicitava pel següent motiu: va rebre una carta del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, a prop de complir els 65 anys, anunciant-li el dret que tenia
en jubilar-se. En comunicar a la seva gestora aquest fet, li va explicar una cosa que
desconeixia:
“Arribat a aquesta edat provecta i sent autònom, podria mig jubilar-me. Ells ho diuen
“passar a la jubilació activa”. Això significa que cobres la meitat del que cobraries si
et jubilessis del tot, però pots seguir treballant i cobrant pel que treballes... i pagaria
menys en la quota mensual de la Seguretat Social.” No m’ho acabava de creure...”.
Aquesta modalitat de “Jubilació Activa”, és la que normalment s’explica, i la que s’acull
majoritàriament el jubilat que vol continuar treballant.
Però ni hi ha una altra, que és la següent:
La “Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social” a la “Disposición adicional trigésima primera. Comple-

mentariedad de ingresos con la pensión de jubilación...” incorpora la següent redacció,
contemplada actualment al Art. 213 del “Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social”:
«El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por
cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Las actividades especificadas
en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las
prestaciones de la Seguridad Social.»
En aquesta opció es cobra el 100% de la pensió, no es paga res a la “Seguridad Social”, i
es pot facturar, tal com diu la llei “...cuyos ingresos anuales totales no superen el Salario
Mínimo Interprofesional, en cómputo anual...” que en aquests moments és de 735,90 €
per 14 pagues, 10.302,60 € d’ingressos íntegres nets, o sigui menys totes les despeses
fiscalment deduïbles, així o ha determinat la jurisprudència al respecte.
No sé per què aquesta segona opció crea desconfiança, tant és així, que se m’ha consultat sobre aquest tema “si podria tenir problemes en acollir-se a ella”. Doncs, ni més ni
menys, els mateixos que en la primera. Cap!
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
Avui el món és una mica menys ric que ahir. Que
es cremi un museu nacional és un desastre.

Jordi Cuadras @jordicuadras

1

Ensurt per l’aterratge
d’emergència d’una
avioneta en un camp de
conreu a Òdena

2

3 La Veu celebra 36 anys de la

Neix JobAnoia, la primera
plataforma que aglutina
ofertes de feina i formació
de l’Anoia

seva fundació

Sembla que aviat tindrem que cridar #FreeWilly
per Willy Toledo
I no és per riure

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Instants de La Veu

@veuanoia

Tenim un centre històric meravellós. Amb una
trama urbanítica de manual.
Cal posar-lo en valor, cuidar-lo!!!
Calen urgentment polítiques noves per aturar la
degradació del parc edificat i polítiques d’habitatge per repoblar el centre. @ERC_IGUALADA
#urbanismetransformador

Enric Conill @enricconill

La Veu i el @cnigualada signen un
nou conveni
+ info veuanoia.cat
#veuanoia #natació #waterpolo
#Igualada #Anoia @piapratjorba

L’associació d’Advocats Europeus Demòcrates ha
mostrat la seva indignació per les amenaces que
estan rebent els advocats dels polítics catalans i
insten a les autoritats espanyoles a adoptar les
mesures oportunes per protegir-ne el correcte
desenvolupament

Joan Mangues @jmangues
Per molts i molts anys!! La Veu celebra 36 anys de
la seva fundació.

Humans de l’Anoia

@humansanoia

Ramon Vicens @ramonvicens1

#41 JAUME CATARINEU

Yo lo que me pregunto @pilar_diz es por qué
cientos de miles de españoles se marcharon a
Catalunya y no se sublevaron ante los Señoritos.

Emprenedor TIC social.

España sería hoy mucho mejor.

De família amb arrels igualadines, sóc barceloní de naixement i vaig venir a Igualada
per créixer professionalment. M’apassiona la meva feina i la meva família. Crec que
la tecnologia ens fa millor persones i, sobretot, ens ajuda a tenir una societat millor.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

Igualada i l’Anoia, referents
catalans de la nova economia i la innovació social.

Aquest programa de la @NuriaPicas és una
manera brutal de fer enveja no????
#AireLliureTV3

Mireia Prat @suellenieta
La llavor ja ha estat plantada i comença a germinar tímidament, explorant el terreny i veient
quin camí escollirà per anar a buscar la llum
i els nutrients necessaris. Un bonic viatge de
descoberta i creixement que s’inicia amb una
bonica intenció. Bon inici de curs 2018-2019.

Perquè no cal ser a Barcelona per oferir béns i serveis
al món.
Perquè la nova economia
que està venint reinventarà
tots els sectors, públics i
privats.
Perquè com a ciutat i comarca, tenim la mida adequada per conèixer’ns bé i
sumar esforços quan cal.
I sobretot, perquè encara
que no ens ho sembli, anant
junts és possible.

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Esc Font del Roure @fontdelroure
Passat quasi dos mesos des que la CUP vàrem
denunciar al Ple de l’Ajuntament que el govern
de Marc Castells va denegar 27 beques menjador el curs 2017/2018 per manca de pressupost
i encara no han donat cap explicació. Això és
intolerable!

CUP Igualada @cup_igualada
Aquest estiu @naciodigital va fer un reportatge
sobre “les 50 piscines naturals que no et pots
perdre”. Entre el llista, 3 de l’#Anoia; Els Salts
d’aigua a Cabrera, Santa Càndia a Orpí i la Fou
de Tous

FOTO: Cesc Sales

Anoia Turisme @Anoia_Turisme
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Dissabte passat va començar el desplegament del nou
servei de recollida de residus a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

D

issabte 1 de setembre
entrava en funcionament a Masquefa
el nou servei de recollida de
residus, presentat públicament el passat mes de juny.
La implantació completa del
nou model tindrà una durada aproximada de 15 dies.
En aquest sentit, el consistori
demana disculpes per les molèsties que se’n puguin derivar entre els veïns.
El nou model abandona
la gestió diversificada dels
residus i aposta per la unificació dels serveis de neteja i
recollida
El nou model individualitzat
de recollida de residus unifica sota una única empresa la
prestació dels serveis de recollida selectiva, de recollida de
rebuig i orgànica i de recollida de poda. Així, el principal
objectiu és millorar les xifres
de reciclatge, situades entorn
del 18% sobre la generació
total de residus al municipi.
La recollida de residus seguirà l’actual model amb la
separació de les cinc fraccions a través de contenidors al
carrer (rebuig, orgànica, paper-cartró, envasos i vidre) i
s’incorporen canvis i millores
amb la finalitat d’incentivar i
afavorir la participació i implicació dels veïns en el nou
servei; entre elles, l’increment
d’àrees d’aportació completes
de les cinc fraccions; l’increment de la dotació de contenidors de les diferents fraccions selectives; la reducció de
la dotació de contenidors de

El nou model individualitzat unifica els
diversos serveis de
recollida d’escombraries
en un sol ens, el Servei
Integral de Recollida
la fracció resta; la unificació
de la ubicació dels contenidors en illes complertes amb
tots els contenidors; l’increment de la freqüència de recollida de les fraccions selectives; la recollida d’envasos
lleugers un dia més a tots els
nuclis; la recollida de paper
i cartró un dia més a tots els
nuclis en temporada baixa;
la recollida vidre quinzenal
a tots els nuclis; la implantació d’un servei de repàs diari; o la implantació de la recollida de les restes vegetals.
Mentrestant, els nous contenidors que s’habilitaran a la
via pública són accessibles
a persones amb discapacitat
funcional, tenen tancament
retardant de la tapa per evitar
riscos davant atrapaments, i
boques limitants per introduir els residus de selectiva i
així evitar que no s’hi llencin
altres residus que no corresponguin. A més, també s’han
adquirit dos nous camions
pel buidatge d’aquests contenidors i s’afegeix a la flota
un vehicle elèctric destinat al
repàs de contenidors. D’altra
banda, com a millora de la
gestió de les restes vegetals,
s’habilitaran unes zones en
els diferents nuclis de la vila
on els veïns podran lliurar-hi
la poda particular. Aquestes

zones estaran degudament
senyalitzades i amb les seves
normes d’ús. Paral·lelament,
per informar-ne amb detall
als veïns es realitzaran sessions informatives als nuclis
afectats pels canvis (nucli
urbà d’El Maset, Can Parellada, Can Valls i Can Quiseró).
A més, s’editarà un targetó
informatiu sobre les normes
d’ús de la gestió de la poda i
quins són els punts habilitats
per la recollida de les restes
vegetals a les urbanitzacions
per tal de fer arribar a tots
aquells veïns del municipi
que disposin de jardí.
Ferma aposta pel foment del
reciclatge
El compromís mediambiental
i la correcta gestió i aprofitament dels residus municipals
són clau a l’hora de mantenir una vila neta, sostenible

L’objectiu és millorar
les xifres de reciclatge,
optimitzar els recursos
econòmics, oferir una
major eficiència en la
recollida i la gestió
de les deixalles
i saludable per a tothom. Per
això, a través d’aquest nou
servei la Regidoria d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat vol oferir als veïns
de Masquefa el servei més
eficaç i eficient possible de
tractament de les deixalles.
Així, entre els beneficis del
nou servei hi ha l’optimització dels recursos econòmics i
del cost del servei; una major
eficiència en la recollida de
les deixalles i en el manteniment dels contenidors; una

menor ocupació de contenidors de resta a la via pública;
una major facilitat d’accés als
punts de recollida selectiva;
l’assoliment dels objectius establerts a la normativa actual a nivell autonòmic, estatal
i comunitari; o el foment de
la inclusió sociolaboral de
persones amb discapacitat
a través d’un acord amb un
Centre Especial de Treball.
Antecedents El novembre de
2018, el Ple del consistori va
aprovar en sessió extraordinària l’adjudicació del nou
contracte de servei de gestió
de residus municipals a l’empresa CLD Servicios Urbanos
de Tratamiento de Residuos, S.L. per un import anual
de 490.740,67€ (sense IVA).
L’aprovació es va fer amb els
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC i PP i les
abstencions del PSC.

PROMOCIÓ
BH FUSION
CARBON 105

1.299 €.

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Actes de la Diada a
Castellolí
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Ahir dijous es va presentar la Fira
de la Vinyala a la seu de la Confraria
gastronòmica del cargol de Barcelona
ÒDENA / LA VEU

A

CASTELLOLÍ / LA VEU

D

illuns 10 de setembre
a Castellolí se celebraran els actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya.
A les 7 de la tarda tindran lloc
a la plaça del Poble i a l’avinguda de la Unió tindran lloc
jocs tradicionals.
A dos quarts de 9 del vespre,
davant de l’Ajuntament es farà
la lectura del Manifest per tot
seguit fer la pujada amb torxes

fins a l’Església Vella.
Allà, a partir de 2/4 de 10 del
vespre tindrà lloc una botifarrada popular i a 2/4 d’11 de la
nit, dins de l’Església Vella, es
podrà gaudir de l’espectacle
teatral “Mort a les cunetes”, de
David Pintó i Joan Valentí, un
emotiu espectacle basat en la
història real de vuit persones,
entre d’altres la veïna de Castellolí La Masiana, que van
morir per les seves idees. Un
homenatge a totes les víctimes
de la repressió franquista.

quest any, la Fira de
la Vinyala que se celebra el pròxim 16 de
setembre a Òdena, fa un pas
endavant i es presenta a Barcelona a la seu de la Confraria
gastronòmica del caragol amb
un acte i sopar vinyaler.
Així, aquest dijous 6 de setembre a dos quarts de vuit,
al restaurant Diagonal Can
Soteras, tindrà lloc un acte
encapçalat per la xerrada del
prestigiós historiador Eudald
Carbonell amb el nom “La
cuina amb cargols a la dieta de
la prehistòria”, a continuació
les autoritats i organitzadors
presentaran les novetats de La
Fira de La Vinyala d’enguany.
Després, els confrares i altres
assistents gaudiran d’un sopar
vinyaler.
L’acte és obert per a tothom.
Les persones que desitgin gaudir també del sopar, cal que ho
facin saber enviant un WhatsApp al telèfon 639167442. El
cost del sopar és de 25€ i constarà d’una amanida Can Sote-

ras, vinyales amb peus de porc
i sorbet de llimona.
La Fira de La Vinyala ja compta avui dia amb 42 expositors,
dels quals 12 són restauradors
de proximitat que oferiran les
seves millors receptes fetes a
base de vinyales. Es preparen
un total de 1.500 quilos de
vinyales perquè tothom que
vulgui pugui degustar els diferents plats a la fira o bé els
pugui adquirir per a consumir
a casa.

Aquest any, la Fira de La Vinyala tindrà lloc al Parc de la
Font a causa de les obres de
la plaça Major, un espai que
acollirà la gran festa del cargol, no només amb plats per a
degustar sinó també amb tota
mena d’activitats per a totes
les edats relacionades amb el
món del caragol. La Fira de la
Vinyala està organitzada per
la Confraria de la Vinyala i
per l’Ajuntament d’Òdena i la
producció és de Mapamundi.

Noves visites guiades al Tous medieval i al castell de Montbui
ANOIA / LA VEU

D

emà dissabte, 8 de
setembre a partir de
les 11:00, segon dissabte de mes, es durà a terme
una nova visita guiada al Tous
medieval a càrrec d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou
la visita al «poblet», el Castell

de Tous i l’església parroquial
de Sant Martí, que conserva
elements cabdals de la història de Tous, com ara el sarcòfag de Bernat de Tous. Aquesta visita guiada forma part de
les activitats de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.
El punt d’inici de la visita serà
al local de l’AECOM (c/ Ma-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

jor, núm.1) de Sant Martí de
Tous, amb un preu de 2,5€.
I diumenge, 9 de setembre, es
durà a terme una nova visita

Destrucci— d'arxiu
confidencial

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

guiada al Castell de Montbui
d’enguany. Aquesta visita,
consistent en un recorregut
pel cim de la Tossa, té com a

objectiu situar en el marc dels
castells de frontera, la ubicació del castell de Montbui, la
seva rellevància i la seva situació estratègica, així com la
importància patrimonial de
l’església de Santa Maria, obra
cabdal del primer romànic
a la comarca. Aquesta visita
forma part de les activitats
programades dins de l’Any
Europeu del Patrimoni Cultural.
Aquesta visita, que està previst s’inicii a les 12:00h, té un
preu de 5€.
Podreu obtenir més informació i detalls a www.anoiapatrimoni.cat o al telèfon 635
922 384.

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454
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La Pobla de Claramunt obre el nou curs
amb les Festes Culturals
LA POBLA DE C. / LA VEU

D

esprés de les vacances d’estiu, la Pobla de
Claramunt comença el nou curs amb les Festes
Culturals. La programació,
que s’allargarà durant els mesos de setembre, octubre i
novembre, recull diverses propostes, entre les quals s’inclouen l’acte acadèmic del Premi
Gumersind Bisbal i Gutsems,
la Diada de l’11 de Setembre,
l’Exposició-Fira d’Art o una
cantada de la Coral La Lira
amb motiu del seu centenari.
La programació s’organitza
des de la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament. Les activitats
s’obriran el diumenge 9 de setembre amb l’acte acadèmic
del Premi Gumersind Bisbal
i Gutsems, que tindrà lloc a
la 1 del migdia a l’Ateneu Gumersind Bisbal. Enguany l’acte
el presidirà el president de la
Diputació de Barcelona, Marc
Castells.
El primer a intervenir serà
l’alcalde poblatà, Santi Broch.
A continuació, la regidora
de Cultura, Esther Touriñán,
llegirà la convocatòria per
al certamen de l’any vinent.
A continuació, es presentarà
l’edició del llibre guanyador
del certamen de 2017 que porta per títol L’expressió material
del poder durant la conques-

ta comtal. Esglésies, castells i
torres a la Catalunya Central
(segles X-XI) de Jordi Gibert.
La presentació anirà a càrrec
del propi autor. L’acte acadèmic el tancarà el president de
la Diputació de Barcelona. Un
cop finalitzin els parlaments,
s’oferirà un aperitiu per a tots
els assistents.
Aquest llibre, que és el sisè de
la col·lecció Claramonte i que
edita l’Ajuntament, vol ordenar de manera sistemàtica i
oferir una interpretació genèrica d’un volum certament
important de dades, obtingudes fins a dia d’avui, sobre
l’origen i desenvolupament
d’esglésies, castells i torres a
la Catalunya Central. Entrecreuant dades arqueològiques
i textuals, es tracta de valorar
de manera conjunta tota una
sèrie de jaciments i/o monuments conservats de manera
més o menys completa i de
situar-los en relació amb un
context no només polític sinó
també socioeconòmic capaç
d’explicar la seva emergència i
el seu esdevenir primerenc.
El Premi Gumersind Bisbal
i Gutsems, que es concedeix
en anys alterns, té com a objectiu promoure la cultura i la
llengua catalana. Des de 2005
l’Ajuntament assumeix íntegrament aquest premi, des de
l’organització fins a la publica-

ció de l’obra, aspecte que fins
llavors se n’havia fet càrrec la
Fundació Salvador i Casajuana, entitat ja desapareguda.
Des de 2016 la convocatòria
compta amb el suport i l’assessorament del Centre d’Estudis Antoni de Capmany, de la
Universitat de Barcelona.
La celebració de la Diada Nacional de Catalunya i altres
actes
Dins del programa de les
Festes Culturals hi ha les activitats que s’organitzen amb

motiu de la Diada Nacional
de Catalunya, el dimarts 11 de
setembre i que tindran lloc en
el marc del parc del Mil·lenari. A les 11 del matí hi haurà
un espectacle per a la quitxalla amb el títol Boti-Boti i a les
12 del migdia, l’alcalde, Santi
Broch, pronunciarà el parlament per commemorar l’11 de
Setembre. Tot seguit, hi haurà
una ballada de sardanes i un
aperitiu per a tothom.
A més d’aquestes propostes,
durant el setembre es portaran
a terme d’altres activitats. En

aquest sentit, cal destacar el
concert de música als Castells
amb el quartet Scaramouche
o l’Exposició-Fira d’Art, que
arribarà a l’onzena edició. Per
als mesos d’octubre i novembre també s’organitzaran altres
actes, com exposicions, una
representació de teatre infantil amb l’obra El petit Príncep
o la cantada del centenari de la
Coral La Lira.
Tota la programació de les
Festes Culturals es pot consultar al web municipal o a les
xarxes socials.

Propostes per a la gent gran de la Pobla de Claramunt
per a la temporada 2018-2019
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Associació per a l’Oci
de la Gent Gran de la
Pobla de Claramunt ja
té a punt el programa d’activitats per a la temporada 20182019. La programació inclou
les propostes anuals, la majoria de les quals es mantenen
d’altres edicions, i les festes
i sortides previstes. L’entitat
compta amb el suport de la
regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament.
Pel que fa a les activitats anuals, l’oferta inclou: gimnàstica
per a la gent gran, fisioteràpia, classes de sardanes, de
sevillanes, tardes de bingo,
bingos especials amb berenar
i el taller de la memòria. Algunes de les propostes s’ini-

ciaran el mes de setembre i
d’altres a l’octubre i la majoria
finalitzaran el juny.
Les inscripcions es poden fer
al Local Social de l’Ateneu
Gumersind Bisbal fins al di-

vendres 14 de setembre, de
dilluns a divendres, de les 9
del matí a la 1 del migdia. I
a partir del dilluns 17 de setembre, de dilluns a dijous, de
les 9 a les 12 del matí, i, de di-

lluns a divendres, de les 4 de
la tarda a les 8 del vespre. El
pagament s’haurà de fer per
transferència o bé amb targeta de crèdit o dèbit. Per a més
informació es pot trucar al telèfon 938 087 800.
Quant a les activitats festives,
el diumenge 16 de setembre
s’iniciarà la temporada de
ball amb el grup Tago Mago.
Es farà a les 6 de la tarda a
l’Ateneu.
El diumenge 30 de setembre
hi haurà una arrossada popular i un ball amb el músic Bartomeu. El dinar tindrà lloc a
partir de les 2 del migdia a
la plaça de l’Ajuntament i, a
continuació, hi haurà el ball a
l’Ateneu. Els tiquets es podran
comprar fins al dimecres 26
de setembre a l’Espai Muni-

cipal de la Gent Gran, de les
4 a les 7 de la tarda. El preu
serà de 8 euros per als socis
de l’Associació per a l’Oci de
la Gent Gran i de 12 euros per
als qui no en són socis. S’inclou el dinar i l’entrada al ball.
L’entitat també organitzarà
la castanyada, el diumenge 4
de novembre, i el mes de desembre es farà una festa de
Nadal, el dijous 20. Pel que fa
a les excursions, per a mitjan
d’octubre se’n preveu fer una
a Penelles i a l’estany d’Ivars
i Vila-sana i per a mitjan de
novembre es programa una
visita a les botigues antigues
de Salàs de Pallars. Es pot
consultar el programa al web
de l’Ajuntament, www.lapobladeclaramunt.cat, i a les
xarxes socials.
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L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt instal·la papereres canines

Instal·len un
desfibril·lador als barris
de les Garrigues i el Xaró
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha instal·
lat dos nous desfibril·ladors:
un al barri de les Garrigues i
l’altre, al del Xaró. La col·lo·
cació l’ha realitzat l’empresa
Espais Cardioprotegits Cata·
lunya, d’Òdena, i ha suposat
una inversió de 2.593,64 €.
A les Garrigues l’aparell s’ha
col·locat a l’entrada del barri, al
costat de les bústies. I al Xaró,
s’ha situat a l’edifici del Corral
de la Farga. Per tirar endavant
aquesta actuació s’ha comptat

amb una subvenció de 2.000 €
de la Diputació de Barcelona
i la resta es cobrirà amb fons
municipals.
Des de fa anys, s’estan instal·
lant desfibril·ladors a diversos
punts del poble per tal de con·
vertir la Pobla en un munici·
pi cardioprotegit. Fins ara se
n’havien col·locat cinc: al con·
sultori, al camp de futbol mu·
nicipal del Pas Blau, a l’escola
Maria Borés, a la masia de can
Galan i a la plaça de l’Ajunta·
ment. Per tant, en total la Po·
bla disposa de set desfibril·la·
dors i se’n preveuen col·locar
alguns més.

Millores al pati de
l’escola Maria Borés

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament ha realitzat
aquest estiu diverses millores
al pati de l’escola Maria Borés,
de la Pobla de Claramunt. La
intervenció ha consistit en ar·
ranjar el parc infantil i el sor·

ral, s’han pintat les cistelles de
bàsquet i les porteries de fut·
bol i s’han col·locat les xarxes.
L’actuació ha tingut un cost
d’uns 4.200 euros, finan·
çats amb fons municipals, i
l’ha portat a terme l’empresa
Happy Ludic.

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Po·
bla de Claramunt ha
instal·lat papereres ca·
nines en diversos punts del
municipi. D’aquesta mane·
ra els propietaris de gossos
disposen d’un recipient es·
pecífic on llençar les deposi·

cions dels animals. En total
se n’han col·locat 16 en di·
ferents parcs i equipaments
públics.
La finalitat és fomentar el ci·
visme i que no hi hagi defe·
cacions dels animals als car·
rers i espais públics del poble.
Els llocs on s’han ubicat són:
parcs de Sant Procopi, l’Es·

trassa, Sant Galderic (dues),
les Poblas (dues), el Mil·lena·
ri, els Països Catalans, darre·
re de l’escola, les Garrigues i
el Xaró; l’esplanada de darre·
re del consultori; l’entrada del
Club de Tennis i de la pisci·
na; el barri de la Rata i al car·
rer de Sant Procopi, a l’alçada
de l’antic Casino.

S’obren les inscripcions dels cursos i
tallers per a la temporada 2018-2019
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a regidoria de Benes·
tar Social de l’Ajunta·
ment de la Pobla de
Claramunt ja ha tret al carrer
l’oferta de cursos i tallers per
a la temporada 2018-2019. Les
inscripcions ja estan obertes
i es poden anar a fer al Local
Social de l’Ateneu Gumersind
Bisbal. S’ofereixen divuit acti·
vitats, entre les quals s’incor·
poren algunes novetats.
En l’oferta d’enguany s’intro·
dueix un taller de ceràmica de
tardor, previst per al dimarts
2 d’octubre, i un de tions de
fang en família, per al dimarts
27 de novembre. Els cursos i
tallers es divideixen en qua·
tre blocs: cursos de formació,

d’informàtica, tallers per triar
i remenar i activitats per cui·
dar el cos i la ment.
En el primer bloc s’ofereix:
elementary english, inter·
mediate english, català nivell
intermedi i alfabetització. En
el segon: posa’t al dia amb el
mòbil, Windows 10 (novetats
i aplicacions pràctiques - ni·
vell intermedi) i la informàti·
ca a l’abast de tothom (nivell
bàsic). En el tercer bloc hi ha:
manualitats, estímul personal
d’iniciació a la pintura, patc·
hwork, llenguatge musical i
ganxet i mitja. I en el quart:
pilates, classes dirigides (to·
nificació, ritmes llatins, steps,
glutis, cardiobox, hit tono i
full body), ioga i zumba.
Les activitats s’iniciaran entre

mitjan de setembre i principi
d’octubre i finalitzaran el juny.
Les inscripcions per partici·
par en les diferents propostes
ja es poden fer al Local Social
de l’Ateneu fins al divendres
14 de setembre, de dilluns a
divendres, de les 9 del matí a
la 1 del migdia. I a partir del
dilluns 17 de setembre, de di·
lluns a dijous, de les 9 a les 12
del matí, i, de dilluns a diven·
dres, de les 4 de la tarda a les 8
del vespre. El pagament s’hau·
rà de fer per transferència o bé
amb targeta de crèdit o dèbit.
Per a més informació es pot
trucar al telèfon 938 087 800.
Es pot consultar tot el progra·
ma al web de l’Ajuntament,
www.lapobladeclaramunt.cat,
i a les xarxes socials.
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41 donants vilanovins
“omplen la bossa” del
Banc de Sang
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Vilanova no vol deixar instal·lar una
antena de telecomunicacions a tocar
del barri La Pau
VILANOVA DEL C. / LA VEU

D
VILANOVA DEL C. / LA VEU

C

an Papasseit va acollir el passat 1 d’agost
una acapte especial de
donació de sang, en el marc
de la campanya d’estiu que es
va activar el 12 de juliol per
animar la ciutadania a donar
sang abans de marxar de vacances o durant els dies festius
41 donants van respondre a la
demanda del Banc de Sang i
van ajudar a “omplir la bossa”
ja que el Banc de Sang va fer
estimar que necessitaria unes
35.000 bosses de sang per

atendre les demandes durant
aquest estiu.
A l’estiu les donacions baixen
al voltant d’un 30% respecte
la resta de l’any. La gent fa vacances, les empreses i les universitats redueixen l’activitat
i moltes persones canvien els
hàbits i deixen de donar sang.
Per garantir que tots els malalts tindran la sang necessària per als tractaments, el
Banc de Sang, amb la col·laboració d’altres entitats, com
l’Associació de Donants de
Sang de l’Anoia, van programar 60 campanyes cada setmana.

Demà, la UCE Anoia celebra
el Dia d’Extremadura
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Unión Cultural Extremeña Anoia celebrarà aquest dissabte 8
de setembre el Dia de Extremadura a la seu de l’entitat, al
carrer del Roser, 35
Els actes començaran a les

12:30 h amb la intervenció
de Teodoro Romero, Alcalde de Santa Margarida de
Montbui i tot seguit està previst cantar els himnes de Catalunya i d’Extremadura. La
festa s’acabarà amb una degustació de productes típics.

es de l’Ajuntament vilanoví, el regidor Juan
Manuel Cividanes explica que amb aquesta al·legació “intentem evitar la proliferació d’antenes prop dels nuclis
de població, i aquesta que es
vol instal·lar estaria a menys de
250 metres dels habitatges del
barri La Pau”.
En el text de l’al·legació, l’ajuntament vilanoví ofereix una alternativa pel que fa la ubicació
de l’antena, que proposa que es
pugui instal·lar al polígon Riera
de Castellolí, als terrenys on hi
ha el Centre d’Innovació Anoia. Cividanes diu que “aquest
és un punt que ofereix més garanties pel que fa la cobertura

com indica un estudi realitzat
per ADTEL, el març de 2014 i
a més a més hi ha una major
distància als habitatges”.
Així mateix, el regidor d’Urbanisme assegura que “la proposta que ha fet Òdena, en sòl

rústic, no està contemplada
en l’actual Pla General del
municipi”.
Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions,
serà l’Ajuntament d’Òdena
qui resolgui la qüestió.

Més activitats esportives de Festa Major
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

es activitats esportives
continuen aquest cap
de setmana. El CH Vilanova ocuparà el pavelló la
tarda del 8 de setembre amb
el joc de tots els seus equips.
El priemre equip està previst
que jugui a les 17:30 h.
L’afició també podrà animar
la UD San Roque que jugarà
el Campionat de Veterans dissabte 8 de setembre a les 15:30
h al camp de futbol de Can
Titó. Tot seguit començarà el
partit del Critèrium Deogracias Hernández que enfrontarà
el CF Vilanova i l’Esparreguera.
Les pistes de petanca del barri

La Pau acolliran diumenge 9
de setembre la tradicional presentació dels equips de l’entitat i el campionat de tripletes.
Serà a en una matinal, de 9 a
14, i amb el CP Castellgalí i el
CP Calafell de 1ª Divisió com
a clubs convidats.
El CTT Vilanova també ha
previst celebrar els Campionats de Festa Major el cap de
setmana del 8 i 9 de setembre,
al gimnàs de l’Escola Joan Maragall. Dissabte tindrà lloc el
Campionat individual federat
i afeccionats obert a persones
majors de 10 anys. Les inscripcions es faran de 9 a 10 h.
Diumenge, a partir de les 10
h, es jugarà una quadrangular
de tennis taula per equips que

enfrontarà el CTT Montbui,
CTT La Torre de Claramunt,
TTC Jemma Badalona i el
CTT Vilanova.
El 24è Torneig obert de Petanca i Trofeu memorial Dr.
Emilio Longarón tancaran
el programa festiu l’11 de setembre
Les pista del barri La Pau acolliran durant la Diada, el 14è
Torneig obert que organitza
el CP Santa Llúcia. Serà de 9
a 15 h.
També al matí, a les 10 h,
però al camp de futbol de
Can Titó es disputarà el
Trofeu memorial Dr. Emilio
Longarón que jugaran del
CE Anoia i el CF Vilanova.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94 - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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Programa de Direcció de Projectes
del 4 d’octubre al 29 de novembre de 2018
La gestió de projectes ajuda a l’estandardització de projectes independentment de l’àrea de treball i el sector econòmic en el qual se situa l’empresa.
És una eina que minimitza els riscos del projecte i millora la relació
entre cost i beneﬁci dels recursos.

del 4 d’octubre al 29 de
novembre de 2018
Horaris: dimarts i dijous
de 17:00 h. a 21:00 h.
Durada total: 60 h
Lloc: Unió Empresarial
de l’Anoia

Programa:

Preus: Socis: 1200 € (parcialment boniﬁcable)
No socis: 1400 € (parcialment boniﬁcable)
Descompte del 10% per inscripcions d’un 2n. assistent per part
de la mateixa empresa. Consulta preu especial per autònoms

1.

El marc global del Project Management

7.

Cadena Crítica

2.

Selecció i Iniciació de projectes

8.

Agile Project Management

3.

Planiﬁcació de projectes

9.

Scrum

4.

Monitorització i Control de Projectes

10. L’organització orientada a Projectes

5.

Tancament de projectes

11. La Project Management Oﬃce

6.

Programació de projectes mitjançant
software de programació

12. Aspectes humans. Treballant amb
persones

Informació i inscripcions:
Unió Empresarial de l’Anoia – 938052292 – formació@uea.cat
Trobareu la informació completa a www.uea.cat
Amb la garantia de:

Programa d’Operacions
en entorns de Producció
del 19 d’octubre de 2018 al 31 de maig de 2019
Horaris: divendres de 16:00 h. a 20:00 h.
Durada total: 113 h
Lloc: Campus Universitari d’Igualada
(Av. Pla de la Massa, 8 Igualada)

Preu socis: 2.200 € (parcialment boniﬁcable)
Preu no socis: 2.400 € (parcialment boniﬁcable)
Descompte del 10% per inscripcions d’un 2n.
assistent per part de la mateixa empresa
Consulta preu especial per autònoms

Productivitat

Mediambient

Estocs

Transport

Programa:
1. Estratègia general d’Operacions. 5h.
2.

Previsió de la Demanda i Gestió d’Estocs. 12h.

3.

Estratègia de Compres. 4h.

4.

Gestió de la Producció. 20h.

5.

Millora de Processos i Productivitat. Mètodes i Temps i
cronometratge industrial. 12h.

6.

Gestió de Qualitat, Gestió Mediambiental i Seguretat i Salut. 24h.

7.

Indústria 4.0. 8h.

8.

Emmagatzematge i Transport. 8h

9.

Gestió Econòmic-Financera per a les Operacions. 8h.

10. Gestió d’equips humans en entorns d’Operacions. 12h.

Equip humà

Producció

Magatzems

Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia – 938052292 –
formació@uea.cat – www.uea.cat
Titulació obtinguda: Va dirigit tant a titulats universitaris com a persones sense
titulació, especialment si compten amb certa experiència en l’àmbit de la
producció. Les persones amb titulació universitària rebran el títol d'Expert
Universitari, en tant que les persones que no disposin de titulació universitària
tindran dret al títol d'Especialista en Operacions en Entorns de Producció.
Organitza:

Títol emès per:

En col·laboració amb:

Demanda
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Vilanova del Camí va viure una gran Festa Major
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Sala de Plens de l’Ajuntament va tornar a acollir l’acte de proclamació de les Pubilles i els Hereus,
en un acte en el que també hi
va participar la Subdelegada
del govern central Montserrat
Garcia que moments abans havia signat el Llibre d’Honor del
municipi.
Noemí Trucharte, alcaldessa i
Eva Vadillo, regudora de Festes, van tenir paraules de gratitud per als nous ambaixadors
del municipi. Per a les noves
pubilles i hereus: Cloe Morón
Calvache i Adam Merino Saadi i Clàudia Cárdenas Jurado
i Carlos Lorenzo Benavides.
I també pels que han estat representant al municipi durant
aquest darrer any: Nagore Bernal Vélez i Jan Rodríguez Díaz
i Desiré Martos Rius i Adrián
Muñoz Castillejos. Una vegada
intercanviades les bandes i els
faixins de les Pubilles i els Hereus, els actes oficials van continuar a la plaça Major on es va
fer lectura del Pregó que enguany va anar a càrrec de dues
joves de 14 anys, Lucía Maiorano i Gisela Álvarez, alumnes
de l’Institut Pla de les Moreres,
que enguany van participar al
concurs de relat nacional Coca
Cola quedant entre les primeres posicions d’entre més de
4.000 aspirants.
La lectura del pregó va donar
peu a la presentació de dos
personatges que van néixer
just fa un any, durant el pregó
de Festa Major, Bienvenido i
Puigdaquí, que en forma de gegantons van ser els encarregats
de lliurar dos reconeixements:
A la colla de Geganters i Grallers de Vilanova del Camí que
enguany celebren el seu 30è
aniversari i a la colla de diables
els Cabrons de Vilanova que en
fan 10.
Seguidament els Cabrons van
fer iniciar la cercavila que va
portar el públic fins a la plaça
del Mercat on es van recitar els
tradicionals versots.
La sardinada popular va om-

plir la plaça del Mercat
La sardinada popular és un dels
actes tradicionals del programa de Festa Major. Organitzat
pels comerciants del Mercat de
Sant Hilari, aquest acte aplega
cada any centenars de persones
que gaudeixen d’aquest àpat
tant mediterrani. L’ambient a la
plaça era d’autèntica festa, un
moment per compartir amb
família i amics.
Els municipis agermanats de
Calcinaia i Amilly comparteixen novament la Festa Major
El Casal de la Gent Gran va
acollir divendres al vespre
l’acte de benvinguda als representants dels municipis agermanats de Calcinaia i Amilly
acompanyats pels seus amfitrions, Josep Minguet i Joan Romero, president de l’Associació
de Germanor.
La regidora d’Agermanament,
Imma González, els va agrair
la seva visita i els va animar
perquè aprofitin la Festa Major
per gaudir i fer créixer els llaços d’amistat.
L’Embarraca’t ho peta en la
seva Nit de plata
Les expectatives de la nit es

van complir amb escreix a
l’Embarraca’t on ja des de
molt d’hora s’hi va començar
a concentrar púbic de totes les
edats, sobretot jove, per gaudir
del concert del grup local “La
Séptima Trastada”, que no va
decebre a ningú. Bon ambient
que es va mantenir amb el segon dels concerts que va portar fins a Vilanova del Camí el
grup “Besos de perro”. El punt
i final a aquesta primera nit de
concerts el va posar el Dj Adri
Machaca.
Concert amb Merche
El Gran Concert de Festa Major, que aquest any va presentar
la cantautora gaditana Merche,
va ser tot un èxit. La plaça del
Mercat es va omplir fins a la
bandera (segons l’organització
unes 4.000 persones) per cantar, ballar i acompanyar la cantant, per alguns desconeguda
fins el moment, per altres, fans
incondicionals, una icona musical.
El nombrós públic es va anar
concentrant a la plaça des de
ben d’hora per trobar un bon
lloc des d’on seguir primer el
grup D&S que van fer una excel·lent exhibició de danses ur-

banes.
El cantautor Carlos Gómez va
tornar a captivar els assistents
amb els seus temes flamencs i
de fusió, en un magnífic preludi al concert de Merche.
El VaParir Tour’18 omple la
Nit d’Or de l’Embarraca’t
Si el concert de Merche va
omplir la plaça del Mercat el
VaParir Tour va aconseguir
omplir els terrenys del CAP.
5.000 persones, segons dades
de la Policia Local van gaudir
del show i la música de Carles
Pérez, Dídac Tomàs, Andreu
Presas i el Gran Germán. Una
Nit d’Or rodona que va comptar també amb les sessions de
Dj. Pako i Dj Aka Muffins i el
treball i cooperació del Consell
Jove La Xispa.
Públic incondicional a la
Xambalada i Tabalada conjunta de moltaXamba
La tarda de dissabte de Festa
Major és sinònim de Tabalada.
El municipi sencer ressona al
ritme de la percussió i la plaça
del Mercat és testimoni del treball i de l’esforç de moltaXamba
que compta amb la complicitat
de colles d’arreu de Catalunya i

d’entitats del municipi que com
Artístic, fan més lluïda aquesta
festa.
Aquest any moltaXamba, miniXamba i l’escola Artístic han
repetit la moguda anomenada
XambArtístic, enguany amb el
títol “Swish swish”.
Els petits Cabrons de Vilanova i la colla infantil de diables d’Igualada protagonistes
d’un gran correfoc
Els petits diables Cabrons de
Vilanova van ser protagonistes
del correfoc infantil amb la colla infantil dels diables d’Igualada que van fer una gran cercavila que va començar a la
plaça Major i va recórrer els
carrers Major, Sant Hilari, Sant
Jordi, l’Avinguda 11 de setembre acabant a la plaça del Mercat.
Altres actes com la botifarrada
popular de l’Agrupació Cultural i Recreativa i les sardanes
amb la musica en directe de la
cobla Terres de Marca, també
van aplegar un bon nombre
d’assistents.
Els actes de Festa Major van
continuar diumenge i dilluns
amb una gran quantitat d’activitats per a tots els vilatans.
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Vallbona d’Anoia va
gaudir d’una intensa
Festa Major
VALLBONA D’A / LA VEU

E

l darrer cap de setma·
na d’agost Vallbona
d’Anoia ha celebrat la
seva Festa Major.
Una gran varietat d’actes van
omplir el cap de setmana que
ja va començar l’activitat el
divendres i va acabar diu·
menge amb una molt interes·
sant activitat cultural d’astro·
nomia i havaneres.
Moltes activitats han ame·
nitzat el cap de setmana
convidant als vallbonencs i
vallbonenques a gaudir del
poble d’una manera intensa
i convertir els actes en espais
de festa i retrobament amb
els veïns, amics, familiars, ...

. Moments no n’han faltat; el
ball a la plaça amb l’orques·
tra Remember, inflables per
relliscar, una holi party, el
sopar popular a la plaça, mú·
sica dels anys 50, 60 i 70 que
va punxar Xavier Tarafa, ka·
raoke, la missa cantada per la
coral Ara i Aquí, les brillants
actuacions dels Falcons de
Vallbona i els Falcons de Pi·
era, entre altres, que han om·
plert d’activitat el municipi.
L’Ajuntament vol agrair la
participació dels veïns i veï·
nes en els diversos actes pro·
gramats i la implicació de les
entitats i persones voluntàries
que amb la seva il·lusió i col·
laboració fan possible un any
més la Festa Major.

23

El curs a la llar d’infants ‘La Granota’
dels Hostalets comença amb millores
HOSTALETS DE P. / LA VEU

S

’ha efectuat la renovació
del paviment del centre
amb l’objectiu de garan·
tir el benestar i la seguretat
d’infants i la del personal do·
cent.
Durant les darreres setmanes
d’agost s’han fet millores a la
Llar d’Infants ‘La Granota’
amb la mirada posada en el
correcte estat de les instal·la·
cions per l’inici del curs.
S’han realitzat dos tipus d’ac·
tuacions necessàries. Per una
banda s’ha revisat el sistema
de calefacció radiant del sub·
sòl amb l’objectiu de millorar
la seva eficiència i garantir el
correcte funcionament i ple
rendiment durant els mesos
de més fred.
Per l’altra banda s’ha renovat

el paviment a les aules i els
espais compartits del centre.
El material, que s’havia anat
degradant, s’ha substituït per
garantir el seu correcte fun·

cionament i millorar el ben·
estar i la seguretat d’infants i
personal docent.
El curs 2018-19 s’iniciarà di·
mecres vinent, 5 de setembre.

La Creu Roja arriba a Tous

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

D

esprés de pràctica·
ment un any dels
primers contactes, ja
és una realitat la compra per
part de l’entitat de 2.200m2 al
polígon de Tous que acollirà la
Creu Roja.
La setmana passada es va cele·
brar la primera reunió de tre·
ball, on el president de Creu
Roja Catalunya, el Sr. Antoni

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

L

p

Disseny de Producte

www.loop-disseny.com
C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

Aguilera acompanyat del Sr.
Josep Quitet, president Creu
Roja Barcelona i del Sr. Enric
Morist, coordinador de Creu
Roja Catalunya va explicar el
projecte a l’equip de govern. A
l’acte també hi va ser present
el vicepresident del Consell
Comarcal Xavier Pérez posant
de manifest la importància del
projecte pel municipi i la co·
marca.
El projecte preveu ser un espai

de referència de l’entitat, cre·
ant de manera pionera un nou
concepte d’espai humanitari.
L’edifici esdevindrà el magat·
zem logístic per atendre emer·
gències humanitàries però
també pretén ser un centre de
capacitació i formació d’equips
de resposta en emergències,
un espai de sensibilització i di·
fusió obert a visites de grups i
institucions, també un espai
obert al món de l’empresa.
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L’Estació Vella

I

matge on es veu la faça de l’edifici de l’Estació Vella que tancava
un dels extrems del Passeig, on actualment hi ha la plaça de
Catalunya. Va estar activa fins els 1978 quan es va escurçar el
trajecte de la línia per evitar els passos a nivell pel centre de la
ciutat i es va construir la nova estació.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Autor desconegut. Fons: Miquel Ball i
Mateu.
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La Festa Major 2018 de Piera arrenca amb força
El pregó inaugural va aplegar centenars de persones davant del Teatre Foment de Piera i a la nit,
la Festa Flaix FM & Devotion va fer ballar el jovent de la vila
PIERA / LA VEU

- a les 18.30 h, al Teatre Foment
Concert amb l’Orquestra
Costa Brava
- a les 21.30 h, al Teatre Foment de Piera
Ball de nit, amb l’Orquestra
Costa Brava
- a les 20 h, al Casal
Ball de capvespre
- a les 21 h, a l’escola Les Flandes
XII Trobada de colles de diables infantils i correfoc
- a les 12 de la nit, a la pista del
Gall Mullat
Concert amb els grups Hora
del joglar i la Banda del coche
rojo.

E

l passat dissabte 1 de
setembre es va donar el
tret de sortida a la Festa
Major 2018 amb el pregó inaugural a càrrec de Toni Albà.
El popular actor i humorista
català va omplir de molt bon
ambient la plaça del Teatre
Foment de Piera, fent gaudir
centenars de persones amb les
seves imitacions més destacades, com la de Joan Carles I,
Carod Rovira, Mariano Rajoy,
Xavier Trias o Eduard Punset.
Una estona abans, s’havia fet
la cercavila d’hereus i pubilles
pels carrers del nucli urbà. Un
cop inaugurada la festa major,
es va organitzar la tradicional
Festa del Pubillatge al teatre,
on es van escollir els nous
representants de Piera per al
2018-2019.
També el dissabte es va inaugurar l’exposició ‘Roc i Soca’,
de l’artista vilafranquí Fèlix
Plantalech, amb la poesia
de Sílvia Amigó i la música
d’Anna Paret. L’exposició, que
es troba a la Sala Municipal
d’Exposicions, es podrà vi-

sitar els pròxims dos caps de
setmana, de 12 a 14 hores i de
17.30 a 20 hores.
La nit de dissabte van ser
molts els pierencs i les pierenques que van gaudir de la

Festa Flaix FM & Devotion.
A partir de la mitjanit, el Gall
Mullat es va convertir en la
millor pista de ball de tota la
vila. També la nit del dissabte,
el barri de La Plana celebrava
la festa blanca amb el millor
ambient chillout, música, còctels i bon ambient. Per últim,
el diumenge 2 de setembre,
les activitats van seguir amb
una pedalada solidària a Can
Canals per recaptar fons per
a la campanya ‘Amb tu, com a
casa’ de l’Hospital Vall d’Hebron. A la tarda, hi va haver
una cercavila dels Falcons de
Piera i un sopar popular amb
l’actuació del grup d’havaneres La Guingueta.
La Festa Major 2018 continuarà avui divendres 7 de setembre i s’allargarà fins a l’11

Oberta la convocatòria d’ajuts
per als llibres de text
PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera, mitjançant la regidoria d’Ensenyament, ha publicat una
nova convocatòria d’ajuts
per a l’adquisició dels llibres
de text i del material escolar. L’alumnat empadronat i
escolaritzat al municipi, en
centres públics o privats con-

certats, i que estigui estudiant
un curs entre P3 i Batxillerat
es podrà beneficiar d’aquestes
subvencions.
El consistori hi destinarà una
quantitat màxima de 15.000
euros, amb l’objectiu de donar
suport a les famílies i pal·liar
l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar,
afavorir la igualtat d’oportu-

nitats en matèria educativa i
avançar en cohesió social.
El termini per presentar les
sol·licituds al Registre Municipal ja està obert i s’allargarà
fins al 15 d’octubre. Per a més
informació, cal adreçar-se al
Centre de Serveis La Bòbila
(avinguda Carretera Igualada, número 2) o trucar al 937
760 076

de setembre amb el següents
actes:
DIVENDRES 7
- a les 12 h, al Teatre Foment
de Piera
Acte inaugural del curs 20182019
- a les 19 h, al Gall Mullat
Espectacle de ball (sevillanes
i flamenc). Amb el grup Destellos de Andalucía
- a les 20.30 h, al carrer Piereta
CORREBARS’18
- a les 22 h, al Teatre Foment
de Piera
Teatre: Alló, Alló, amb el
Grup de Teatre Ca n’Aguilera
- a les 23 h, al parc del Gall
Mullat
Concert amb Karaokes Band
i Dj Ka
DISSABTE 8
- d’11 a 13 h, al parc del Gall
Mullat
Tobogan aquàtic gegant
De 13 a 14 h L’hora dels pares!
- a les 13 h, al Gall Mullat
Festa de l’escuma
- d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Activitats infantils
Karts ecològics, castells inflables, bubble futbol...
- a les 11 h, al Santuari del Sant
Crist de Piera
Missa solemne de Festa Major
- a les 12.30 h, a la plaça del
Peix
Sardanes. Amb l’Orquestra
Costa Brava

DIUMENGE 9
- a les 12 h, al Teatre Foment
de Piera
Sorteig del calendari d’obres
del 42è Concurs de Teatre
Amateur Vila de Piera
- a les 14 h, al Gall Mullat
Celebració dels 40 anys de la
Tita i el Fumat 1978
- a les 17 h, al Gall Mullat
7a Cercavila de la Tita i el Fumat 1978
- a les 19 h, al Teatre Foment
de Piera
Les iaiones, el càsting
DILLUNS 11
- a les 20.30 h, a la Font del
Prat
Concurs de bandes ‘l’espurna’
- a les 22 h, al Gall Mullat
Castell de focs artificials
- a les 22.30 h, al Gall Mullat
GUATELEPIERA
ACTES DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Al Gall Mullat
- a les 10 h
Missa de la Diada
- a les 11.30 h
Acte d’homenatge a Rafael
de Casanova
- Seguidament,
Concert-vermut amb Els Pedaços
- a les 14 h
Dinar de germanor
- després de dinar
Bingo popular
- a les 18 h
Ballada de sardanes amb la
cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
- a les 20 h
Cantada d’havaneres amb
Barca de Mitjana
I rom cremat per als assistents
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Actes de la Diada
Nacional de Catalunya
als Hostalets de Pierola
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Els Hostalets de Pierola viu dos dies
dedicats al cava, el vi, la vinya i el raïm
HOSTALETS DE P. / LA VEU

C

HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

ls Hostalets de Pierola
ha programat tres dies
festius per celebrar la
Diada Nacional de Catalunya.
Les Festes de la Diada Nacional de Catalunya proposa als
hostaletencs i visitants una
oferta diversa i per a tota la
família que inclou activitats
comunitàries, teatre, castells,
sardanes i actes institucionals.
D’aquesta manera, la regidoria de cultura aposta per un
inici de setembre ple d’activitat que dóna continuïtat al IV
Cava i Teca i Festa de la Verema celebrat el passat cap de
setmana.
La programació prevista és la
següent:

Terra Teatre.

Dissabte, 8 de setembre:
• 11.00h. Trobada i exhibició
d’andròmines.
• 12.00h. Sortida de l’11 Baixada d’Andròmines al carrer
de Catalunya.
• 18.00h Teatre familiar amb
‘Mare Terra’ de la companyia
Príncep Totilau.
• 22.00h. Teatre amb ‘Els darrers dies de la Catalunya republicana’ de la companyia

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

Diumenge, 9 de setembre:
• 12.00h. Diada Castellera amb els Moixiganguers
d’Igualada, Xicots de Vilafranca i Castellers de Lleida a
la plaça del Dr. Conde.
• 18.30h. Ballada de Sardanes amb la Cobla Catània.
Plaça del Dr. Conde.

ap de setmana intens
amb la proposta estrella de l’entitat ‘Teca i
Festa’ dels Hostalets de Pierola
i dos dies dedicats a la cultura de la vinya tan arrelada a la
zona.
Dissabte va tenir lloc la festa
‘Cava i teca’ amb 9 expositors
de caves i tapes a base de sushi, focaccia, pernil i ruca, pastissets de formatge i brownie i
música en directe a ritme dels
Dixieland Preacher que van
animar una vetllada on es van
repartir més de 500 racions de
menjar i uns 1.700 tiquets en
begudes.
Per altra banda, diumenge
2 de setembre, va tenir lloc
la Festa de la Verema amb sortida a la vinya i recollida de
raïm. Cal destacar la novetat
d’enguany a l’hora de trepitjar el raïm pels més menuts
que, enguany, van dinamitzar
les hostaletenques Imma Flo i
Esther Sanahuja i que va servir per tal que aquest moment
tan especial fos més dinàmic i
controlat. Com cada any, l’esmorzar es va distribuir en les
dues modalitats de forquilla
o entrepà i va reunir 250 comensals.
Tot un èxit de l’entitat ‘Teca i

Festa’ que manté aquesta tradicional jornada i que tanca
la temporada després un gran
estiu on van servir el sopar
de la 5a Caminada Nocturna
i amb una molt bona edició,
també, del guateque inclòs en
els actes de la Festa Major.

L’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola agraeix la feina
feta pels i les membres de
‘Teca i Festa’. Sense el seu
esforç no haurien estat possibles les activitats d’aquest
cap de setmana.

L’Oficina Jove de l’Anoia es trasllada a Piera amb l’Oficina Mòbil
d’Informació Juvenil
PIERA / LA VEU

L

’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia posa a la disposició
dels municipis, durant els
mesos d’estiu, una Oficina
Mòbil d’Informació Juvenil.
Es tracta d’una autocaravana
on tècnics dinamitzadors de
Joventut ofereixen als joves
informació i assessorament
sobre diverses temàtiques que
són del seu interès, com per
exemple les oportunitats per
marxar a estudiar o treballar a l’estranger (voluntariat,
camps de treball, treball temporal, aprenentatge d’idiomes, pràctiques laborals ...), la
tramitació de beques a estudis
postobligatoris o la tramitació
de carnets juvenils internacionals que permeten gaudir de
descomptes en allotjaments,

Tècnics dinamitzadors
de joventut facilitaran
informació i orientació
en mobilitat internacional, estudis i beques,
garantia juvenil i propostes d’oci, lleure i
esport, entre altres als
joves dels municipis que
ho sol·licitin
museus, transport o establiments comercials (carnet d’alberguista, d’estudiant, de professor i jove internacional).
En aquesta oficina mòbil també s’ofereix orientació acadèmica sobre sortides formatives i sobre els centres que les
ofereixen, i s’informa de les
beques per a estudiants i els

processos de tramitació. A
més, els tècnics dinamitzadors
de Joventut donen a conèixer
el programa de Garantia Juvenil i facilitaran la inscripció
als joves, a més d’informar
sobre diferents propostes de
lleure, oci i esport que poden
fer durant l’estiu.
Gràcies al conveni subscrit
entre el Servei Comarcal de
Joventut del Consell i l’Ajuntament de Piera, l’Oficina
Mòbil d’Informació Juvenil
farà parada els dies 21 i 28
de setembre i 5 d’octubre en
horari de 17h a 20h. Els dies
21 de setembre i 6 d’octubre,
l’Oficina Mòbil d’Informació
Juvenil es situarà al parc del
Gall Mullat. El 28 de setembre es podrà trobar al Barri de
Can Mas.
A més d’informar els joves i
les seves famílies sobre totes

aquestes qüestions, l’objectiu
també és afavorir la participació i la implicació dels joves
en l’àmbit municipal i comarcal.
Per més informació l’Oficina
Mòbil d’Informació Juvenil
podeu contactar amb l’Oficina Jove de l’Anoia a través
de correu electrònic: anoia@
oficinajove.cat, trucant al:
93.805.15.85 o bé enviant
un missatge de whatsapp al:
679.964.669.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Un espectacular màping tanca la Festa Major de Calaf
Des del divendres 31 d’agost fins el dilluns 3 de setembre, Calaf ha gaudit d’una participada Festa Major que ha comptat amb
més de quaranta activitats per a tots els públics i edats
CALAF / LA VEU

C

alaf ha celebrat la seva
Festa Major aquest primer cap de setmana
de setembre. El tret de sortida
el va donar el sopar popular a
la plaça dels Arbres, on es van
aplegar unes 1.500 persones.
Tot seguit, Jordi Badia, alcalde de Calaf, va començar l’acte
d’inauguració amb un discurs
“atípic” a causa de dos motius:
la situació excepcional del país
i que aquest discurs podria ser
el darrer de Festa Major del seu
mandat. Badia va recordar a
tots aquells que es troben presos, exiliats o amenaçats per
l’Estat i va animar als assistents
a participar a la manifestació
de l’Onze de Setembre i commemorar el primer aniversari de l’1 d’Octubre. També va
agrair la confiança rebuda manifestant “fer d’alcalde haurà
estat la feina més engrescadora
i il·lusionant que hauré fet fins
al moment”.
Enguany, la pregonera va ser
l’Asela Cosculluela, mestra de
l’Escola Alta Segarra de Calaf
jubilada recentment. Cosculluela va destacar el “Cap d’any”
que representa la Festa Major,
ja que al celebrar-se al setembre, suposa el final d’un cicle
de collita i l’ inici del proper on
caldrà preparar la terra per la
nova sembra. “Per moltes pedres que trobis pel camí, somriu perquè pots caminar”, va
destacar Coscullela en la part
més personal i emotiva del seu
discurs. Tot seguit, Judit Neddermann, Karaokes Band i Dj
Àlex van tancar les actuacions
musicals de la nit.
La resta d’activitats de la Festa
Major de Calaf han destacat
per la seva qualitat, com l’espectacle infantil de Dàmaris
Gelabert el dissabte a la tarda,
on s’hi van aplegar més d’un
miler de persones; els concerts
d’Els Catarres i Hoffmaestro,
el dissabte nit, que van superar
amb escreix les ganes de bona
música dels assistents; les Sardanes amb la Cobla Juvenil de
Solsona i la Ballada de Country, el dissabte a la tarda; i la
Principal de la Bisbal que va
tancar els balls el dilluns a la
vesprada.
Tot i això, també s’ha apostat
per mostrar els talents locals,
gràcies a les exposicions de
Xavi Calvet, Ramón Puigpelat

i Joan Codina; l’espectacle “Un
aire de família” al teatre del
Casal, a càrrec de Teatre ATC;
o el màping i piromusical que
va cloure la Festa Major, ideat
i coordinat per Eloi Fonoll que
va entusiasmar al públic assistent amb les imatges espectaculars projectades a la façana
de l’Ajuntament i que recordaven alguns dels fets més destacats al llarg de l’any que s’havien viscut a Calaf el 2018.
Una festa participada
D’altra banda, s’ha procurat
que la Festa Major inclogués
activitats per a tots els gustos
i edats i fos el màxim de participada possible. Per això, ha
estat molt important la impli-

cació de totes les entitats, tant
en l’organització de les barraques com en la programació
d’activitats, ja que n’ha garantit
la seva diversitat i part del seu
èxit. La Polseguera ha repetit
aquest any les populars “kurses
de lokus”, afegint la kursa per a
nadons que va generar molta
expectativa entre mares i pares
el dissabte al matí. Els més petits, també van poder gaudir de
la plaça dels jocs el diumenge
al matí, on un hi havia diferents espais d’experimentació
de joc lliure, tallers de circ, etc.
Un grup de joves premonitores
de Calaf, van organitzar la festa
Holi el diumenge a la tarda i
vam aconseguir omplir de curiosos i colors la plaça Ravalet.

Seguint la dinàmica dels darrers anys, els adolescents de
la vila van tenir també el seu
espai de joc, en un disputat
torneig de FIFA 18 que va començar el dilluns al matí ie s va
allargar fins a mitja tarda.
Pel que fa a la cultura popular,
el Casino de Calaf va organitzar el 25è torneig de botifarra
que va aplegar una vintena de
parelles. A més, aquest any, els
Diables de l’Alta Segarra van
recuperar el tradicional i esperat Correfoc que va transcórrer
pel centre de Calaf el diumenge
a la nit, amb un lluït espectacle
de pirotècnia, foc i tabals. En
aquesta línia, les danses tradicionals tampoc van faltar i el
diumenge, després de la missa

de Festa Major, on va cantar la
Coral Ressons, els calafins i calafines van ballar plegats la Metredansa i l’ACE Calamanda va
presentar alguns dels seus nous
balls, com el ball de casament.
Finalment, les entitats esportives també van tenir una presència molt important en les
activitats de Festa Major. Els
matins de dissabte, diumenge i
dilluns es van realitzar els tornejos de tennis taula - absoluts
i federats - i el de frontó. El CB
Calaf, va recuperar el seu equip
de sènior masculí i ho va celebrar amb un partit amistós el
dissabte a la tarda; la UE Calaf
va jugar el seu primer partit de
lliga davant el Gironella, C.F
AT amb una vitòria d’un 2 a 0.
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L’agost, temps de visites
meteorològiques a
l’Observatori de Pujalt
PUJALT / LA VEU

L

’activitat, pensada per
apropar la meteorologia
d’una manera participativa a un públic intergeneracional, ha tingut molt bona rebuda i l’equip de l’Observatori
de Pujalt en valora positivament el seu desenvolupament.
Les visites han constat, en primer lloc, d’un recorregut per
l’Observatori on s’han pogut
conèixer el diferents aparells i
la seva utilitat. A més a més,
s’ha fet palesa la importància
de la tasca de l’observador
meteorològic. Seguidament,
s’han dut a terme observacions solars tot recordant les
precaucions que cal prendre
per observar el Sol de manera segura i explicant curiositats i propietats de la nostra
estrella. Per últim, un seguit
d’experiments dinàmics i interactius han ajudat al públic
a entendre què és l’aire, com
interacciona amb els cossos,
com es formen els núvols o
què és la humitat.

Exitosa Festa Major de Montmaneu en
programació i en participació

Unes quaranta persones es van aplegar els
divendres 10, 17 i 24
d’agost a l’Observatori
de Pujalt on van tenir
lloc 3 visites meteorològiques adreçades a un
públic familiar.
Malgrat amb aquesta activitat
tanquem la temporada d’estiu,
cal recordar que, a partir del
setembre, tindran lloc més
observacions nocturnes i visites meteorològiques diürnes
als caps de setmana i que entre setmana també es duran
a terme visites escolars. Podeu trobar més informació a
www.observatoridepujalt.cat
o contactar-nos mitjançant el
correu electrònic observatoripujalt@gmail.com. Per seguir la nostra actualitat diària
no oblideu que ens podeu trobar a les xarxes socials : @ObservatoridePujalt (Facebook,
twitter i Instagram)
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MONTMANEU / LA VEU

L

a Festa va començar
dijous a les 19:30 hores
amb engalanament de
la Plaça Major, seguidament
l’hereuet i la pubilleta, l’Andrey i la Chaimae, varen ser
els que van fer esclatar unes
traques que van anunciar
l’inici de la Festa.
Posteriorment el grup d’animació “Les Trencasons de
Montmaneu”, van fer un gran
i divertit pregó d’inici de la
Festa Major, amb el show
“se’ns casa la iaia”, donant pas
a l’actuació del famós Quartet del programa “Oh Happy
Day”, els TNT.
L’endemà va tenir lloc el partit de Futbol Sala entre els
equips FC Montmaneu i Fesport Igualada i a les 21:00
hores es va celebrar el tradicional sopar popular, que va
aplegar mes de 400 persones.
L’acte va estat amenitzat per
l’actuació del reconegut humorista Jordi LP.
El dissabte a les 9:00 caminada, pedalada popular i esmorzar a la font de La Panadella. A continuació futbol
sala, tennis taula i jocs per els
mes menuts. Per la tarda espectacular actuació d’humor

i màgia a càrrec del Mag Selvin. En acabar l’actuació, la
ja tradicional representació
de “Escala en Hi-fi” per veïns
i veïnes del poble, els quals
van mostrar el seu talent i
van delectar al nombrós públic assistent. Per acabar a les
24:00 l’orquestra “Liberty” va
fer ballar a tothom fins ben
entrada la matinada.
El diumenge pel matí els gegants, caps grossos i grallers
de Verdú varen fer una cercavila per tota la població,
cal dir que Montmaneu, enguany es van estrenar dos

caps grossos que varen fer
els nens, nenes i alguns pares aquests estiu. A les 12:30
missa amb l’acompanyament
de l’orquestra Rosaleda, a
continuació sardanes amb la
mateixa orquestra. L’orquestra Rosaleda, també ens va
delectar amb un maravellos
concert de Festa Major i a
continuació un gran ball de
gala.
El dilluns després de la missa pels difunts, es va fer el
vermut de Festa Major, seguit d’una paella per a tots
els veïns a la Sala. A la sobretaula es va celebrar un bingo
i a continuació jocs pels més
menuts i pels no tant petits,
que varen acabar amb la tradicional xocolata i melindros
per a tothom.
Per acabar la Festa Major, el
grup d’havaneres “Port Bo”
ens va fer gaudir d’una gran
cantada d’havaneres que varen ser molt aplaudides pel
nombrós públic. No va faltar
el ja tradicional rom cremat.
L’Ajuntament de Montmaneu agraeix a tothom que
va col·laborar en l’Escala
en Hi-fi i al prego d’inici de la Festa Major, sense
ells no hagués estat possible
aquests exitosos esdeveniments.
Moltes gràcies a tots per ferho possible.

Es busca

ADMINISTRATIU/VA

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Per mitja jornada o jornada completa
Interessats/des enviar CV a:
Apartat de correus 2 - 08700

AD

Per m

A
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Toni Bou, imbatible, ja suma 24
títols mundials i els que li queden
per guanyar

Podi de Josep Basols i
Xevi Amigó al Ral·li de
Cervera
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

D

es Després dels ral·
lis de Lorca, Pozoblanco, Lanzarote i
Galícia, el campionat estatal
de ral·lis de terra arribava a
terres catalanes i com ja és
habitual des de fa anys, ho
feia a Cervera.
El ral·li constava de quatre
trams que es repetien dues
vegades cadascun d’ells, dels
quals tres tenien un recorregut força llarg i amb un pis
de terra bastant complicat.
Pel Moto Club Igualada va
participar-hi l’equip format
pel pilot igualadí Josep Basols copilotat pel barceloní
Xevi Amigó amb un Skoda
Fabia R5, cotxe amb el que
hi participaven per primera vegada amb unes prestacions en general superiors
al Citroën DS3 R5 amb el

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

D

es de l’any 2012 el
pilot pierenc Toni
Bou havia guanyat
tots els trials puntuables pel
mundial a la Gran Bretanya,
11 entre a l’aire lliure i indoors. A més del quatre que va
guanyar entre el 2007 i 2009.
Amb el d’aquest diumenge, disputat pels voltants
de Silsden, ja son 16 el trials que Bou porta guanyats
per aquelles latituds amb la
Honda i a la vegada a servit
per aconseguir el seu dotzè
títol mundial a l’aire lliure.

El pilot anoienc estava eufòric al final del
trial
britànic
i
deia:
“La veritat és que sabíem que
era un dia complicat perquè
la cursa era molt fàcil i sabíem que amb tant adherència
cometríem pocs errors i que
hauríem de lluitar molt fins
al final. Així ha estat. Ens
han posat un ‘5’ a la zona 7
que ens ha complicat molt la
vida. Amb un ‘5’ més estàvem el 6è, 7è o 8è. Hem estat
sempre rondant la tercera o
quarta posició. Al final, hem
anat recuperant, hem lluitat
fins al final. No hi ha res mi-

que havien participat en els
ral·lis anteriors. El seu debut amb aquest cotxe es pot
qualificar de positiu, ja que
al final aconseguiren el tercer lloc absolut, que en realitat de cara al campionat es
tracta d’una segona posició,
ja que el guanyador, el bolivià Bulacia, no puntuava pel
campionat. Bon podi doncs
de Basols i Amigó en aquest
cinquè ral·li del campionat.
També hi participaren el
pilot vallesà Eduard Forés
copilotat per l’igualadí David Usón amb Citroën DS3
R5 que com ja és habitual
en ells estaven fent un ral·li
amb molta regularitat tram
a tram fins que es van veure obligats abandonar per
problemes amb la pressió de
la bomba de l’oli. El proper
ral·li puntuable serà el 22 de
setembre a Navarra.

llor que guanyar guanyant.
És el més bonic després d’un
any complicadíssim, amb les
lesions, amb tot el que ha
passat. Ara és moment per
disfrutar-ho”.
Així, a falta de la darrera
prova del campionat mundial a l’aire lliure, amb aquesta
victòria aconseguida per davant del també pilot català
Adam Raga amb TRS, Toni
Bou continua engrandint el
seu inigualable historial de
campionats, no ja a l’especialitat del trial sinó també a
la resta de modalitats de l’esport de la motocicleta.

Josep Maria Moreno, del CN Igualada, a la VerticAlp SkyRace
EXCURSIONISME / LA VEU

E

l passat diumenge 19
d’Agost, la Copa Catalana de Curses Verticals va reprendre l’activitat
amb la Verticalp Sky Race.
Amb sortida des del bonic
poble d’Alp situat a la baixa Cerdanya, fins a la mítica Tosa d’Alp a 2.536 m, els
gairebé 250 participants van
haver d’assolir uns 1.440 m
de desnivell positiu i 7,4 km,
els quals transcorren per tot
tipus de paratges.

L’Agustí Roc i l’Àngela Castelló van ser els guanyadors
amb 1h 01’ 25” i 1h 12’ 51”
respectivament. El corredor
del Club Natació Igualada
Josep M. Moreno va aconseguir una bona 68a posició
general i 9a de la seva categoria amb un temps de 1h 22’
47”.
Amb aquest resultat es manté en segona posició de la
Copa Catalana a falta de l’última prova que tindrà lloc el
pròxim 21 d’octubre i que es
diputarà a la Vall d’en Bas.
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La persistència de l’Igualada els dona
un empat en la primera jornada
FUTBOL / LA VEU

E

l CF Igualada va aconseguir dissabte un molt
bon punt a Les Comes,
contra el Manresa (3-3) en
l’estrena de la Primera Catalana.
Un punt de mèrit, primer per
l’entitat del rival i després perquè abans de la mitja hora el
conjunt blau ja perdia 0 a 2.
De fet, les coses es van torçar
ben aviat ja que al primer minut i en còrner, Mario va fer el
0 a 1. A més, Alejandro Delgado va rebre un fort cop de
colze al cap i va haver de ser
substituït abans de l’equador
de la primera part. Just després, Manel Sala aprofitava
una bona jugada col·lectiva
dels visitants per fer el 0 a 2.
Tot i aquestes circumstàncies
adverses, l’Igualada ja havia
fet mèrits més que suficients
per tenir premi abans del
0 a 2. Però els de Moha van
seguir buscant el gol que els
fiqués al partit i aquest va arribar al minut 44 quan Martí
Just, continuava el seu idili

amb el gol per posar emoció
a la segona part.
Els segons 45 minuts van ser
de clar color blau. Martí Just
va tingur l’empat i Omar ho
va provar amb un fort xut que
va treure porter Pol Busquets
a còrner. Iñaki, a la sortida
d’un córner, i amb un potent
xut va posar el 2-2 al marcador. Quedaven 25 minuts i
el partit tornava a començar.
El Manresa, però, va tornar
a colpejar i va tirar d’efectivitat per avançar-se a la sortida d’una falta rematada al
primer pal per Solernou. Poc
després, Omar, que ja ho ha-

via provat anteriorment, va
marcar un golàs per l’escaire
que situava el 3 a 3 final.
Abans del final del partit,
Carlos Simón i Martí Just van
tenir el 4 a 3 pels locals però
malauradament la pilota va
trobar, en les dues ocasions,
la figura de Pol Busquets. Així
doncs, el derbi entre Igualada
i Manresa acabava amb un 3
a 3 que no deixava content a
ningú però que va fer gaudir
d’allò més a Les Comes.
La próxima cita pel CF Igualada serà aquest diumenge
(19 h) al camp de la Verneda i
contra el Júpiter.
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El CF Igualada femení
tanca la pretemporada
amb derrota

FUTBOL / LA VEU

E

l Club Futbol Igualada
femení va tancar diumenge passat la pretemporada, i ho va fer amb una
derrota per la mínima contra el
Sant Gabriel. Les de Sant Adrià
del Besós es van avançar en el
marcador al minut 10 de partit
a través d’una jugada a pilota
parada que va finalitzar Laura

Chamizo. Les blaves van intentar la remuntada durant tot
el partit però no van aconseguir trobar la porteria visitant.
Així doncs, derrota en l’última
prova abans de l’inici d’una
nova temporada a la Segona
Divisió Nacional. Aquest diumenge, a les 4 de la tarda a Les
Comes, les igualadines rebran
la visita del Son Sardina de les
Illes Balears.
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Monbus i Servisimó, patrocinadors del CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU

E

l Sènior Masculí A, el
primer equip masculí
del Club Bàsquet Igualada, comptarà com a patrocinador l’empresa Monbus.
L’empresa de transports gallega ha estat des de sempre
vinculada al món del bàsquet,
concretament amb equips
de l’ACB com l’Obradoiro,
que precisament també porta el nom de la companyia.

Ara donarà suport al l’equip
igualadí i, entre d’altres, la
seva col·laboració permetrà
la compra de nou material
d’entrenament del qual se’n
beneficiarà tot el club i que
contribuirà a millorar la tecnificació dels seus jugadors.
Altres clubs esportius de Catalunya també tenen acords
amb Monbus. És, per exemple, el cas del Barça, que es
trasllada en tots els seus desplaçaments i amb tots els seus

equips amb la companyia
gallega. Aquest any el SMA
disputarà la lliga catalana
EBA en una temporada que
promet. Dirigit pel tècnic Jordi Martí, l’equip compta amb
els jugadors renovats Miquel
Benito, Eduard Burgés, Sergi
Carrión, Jordi Torres, Carles
Fonts, Miki Stobart, Eduard
Tejero i Pau Camí. Aquesta
temporada s’hi s’incorporen
també els jugadors Roger
Pérez, provinent del CB Sit-

Jornada tècnica d’entrenadors del
CB Igualada a Copons
BÀSQUET / LA VEU

E

l passat diumenge dia
2 de setembre va tenir
lloc la Jornada d’entrenadors del CBI, una trobada
de tots els tècnics del club
amb la finalitat de planificar
la nova temporada. El centre polivalent de Copons va
ser l’espai escollit per aquesta trobada, que va resultar
altament productiva, amb
gairebé cinquanta persones
assistents.
La formació va ser integral,
posant l’accent en noves tècniques i sistemes que ja es
començaran a aplicar aquesta nova temporada. Es va fer
treball cooperatiu per grups i
després es va posar en comú

tot el que es va treballar. L’acte va comptar amb la presència dels responsables de
l’àrea esportiva de la junta
del CBI, Màrio Sànchez i Pili
Mullerat, i van participar el
president de l’entitat, Jordi
Balsells i els coordinadors de
cada àrea: Jordi Martí, Enric
González, Miquel Padrós,
Miquel Benito i Núria Min-

guet, a més dels secretaris
del club Judit Lamolla i Pau
Castelltort. El preparador
físic Albert Duocastella va
establir rutines pre i post entrenaments i partits.
La trobada va acabar amb
un dinar que també va servir
per a intercanviar idees i enriquir-se de les experiències
de cada entrenador.

ges, i l’igualadí Jaume Torres,
provinent del CB Castelldefels i germà de Jordi. El SMA
està format, també, per Àxel
Renau i Sergi Alamillo, segon
i tercer entrenadors respectivament, i per Albert Duocastella, preparador físic i delegat.
Servisimó renova el seu
compromís
El passat dimarts 4 de setembre Servisimó i el Club

Bàsquet Igualada van renovar l’acord de col·laboració.
L’acte es va fer a les instal·lacions del concessionari oficial
Audi – Volkswagen – Skoda
d’Igualada i va comptar amb
la presència de Jordi Balsells,
president del CBI i Francesc
Pua, gerent de Servisimó.
Una temporada més, el concessionari col·laborarà amb el
club tenint presència en diferents activitats durant l’any.

L’Òdena CB femení, al
torneig de Sant Julià
BÀSQUET / LA VEU

L

’equip Sènior Femení
de l’Òdena C. B. va participar en un dels tornejos de pretemporada més
coneguts del territori. La trobada va ser l’ocasió perfecte
per encarar la pretemporada
així com per introduir algun
dels nous fitxatges a l’equip i
també a la nova entrenadora,
Cèlia García.
L’equip va haver de disputar
4 partits en tan sols 2 dies,
comptant únicament amb 7
- 8 jugadores per partit. Les
rivals van ser les Sexiers de
Barcelona, La Pobla – C. B.
Tarragona, el C. B. Argentona i el Femení Osona, tots
ells, a excepció de les Sexiers,

pertanyents a 2ª Catalana,
una categoria superior a la
de les odenenques.
En aquesta línia, l’equip va
poder guanyar un dels quatre partits.
En el primer partit les d’Òdena van ser cada vegada més
superiors a mesura que va
avançar el partit assolint la
victòria final gràcies a un joc
ràpid en la passada. La dinàmica de la resta de partits va
venir marcada per un mateix
esquema: marcador igualat
fins a mitjans del tercer quart
i baixada d’intensitat final
per cansament degut a la falta d’efectius. Tot i així, l’equip
va demostrar fermesa, joc
ràpid i, sobretot, una defensa
intensa.
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L’Igualada Femení HCP presenta la
nova temporada amb set equips
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La Veu i el CN Igualada
signen un nou conveni

HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Femení HCP
va presentar el passat
diumenge a la tarda els
seus set equips federats per a
la propera temporada i es va
aprofitar per disputar diversos partits amistosos de totes
les categories.
Començaven les més petites,
el Minifem contra el CHP
Bigues i Riells, que superarien 2-1 en una victòria molt
treballada. A continuació, el
FEM12 perdia contra l’HC
Palau Plegamans 2–8 en un
partit que servia per conèixer
les noves jugadores d’aquest
equip.
Per la seva banda, Els dos
FEM14 (“A” i “B”) es van repartir una part cadascú en el
partit que van disputar contra
el CP Vic, amb victòria igualadina per 10–4. I a continu-

ació, un combinat local amb
jugadores FEM16 i 2a Catalana es van enfrontar contra el
1a Catalana del CHP Bigues i
Riells que guanyarien les vallesanes 2-4.
Seguidament es va fer la presentació de totes les jugadores, delegats i entrenadors
amb la pertinent foto de grup
i seria el preàmbul del darrer partit que enfrontaven
el primer equip de l’Igualada Femení HCP contra un
combinat OKlliga i Nacional
Catalana del CHP Bigues i
Riells. Es va afegir a la foto
de grup l’Antònia Lara, quiromassatgista i pºropietària del
Centre Adonai que col·labora
amb el club des del juliol de
2013 quan comença la nova
etapa.
El partit es decantaria final-

ment en el darrer minut de
la banda visitant, transformant una falta directa quan
les igualadines rondaven el
gol de l’empat a quatre. Finalment doncs, 3 a 5 per al CHP
Bigues i Riells. Marina Asensi va marcar els dos primers
gols, i el tercer va ser obra
d’una de les noves incorporacions d’aquesta temporada,
la Carla Claramunt que va
ser la jugadora més destacada
del partit. La resta d’incorporacions van fer una bona
tasca fruit també dels entrenaments que van començar ja
fa un parell de setmanes a les
ordres de la Maria Fernàndez
“Pulgui”.
El primer partit oficial del
primer equip serà el pròxim
15 de setembre a la pista osonenca del Clup Patí Voltregà.

NATACIÓ / LA VEU

La Veu de l’Anoia i el Club
Natació Igualada han signat
aquesta setmana un nou conveni. Aquesta signatura farà
que es puguin veure tots els
resultats esportius del CN
Igualada en el mitjà de comunicació i al mateix temps, La
Veu tindrà presència a la piscina de Les Comes i es converteix en patrocinador de
categoria Or del club esportiu. A través d’aquest conveni,
les dues entitats refermen el
seu compromís al servei de la
comunitat anoienca i la seva
divulgació esportiva.
CNI: natació, waterpolo i
excursionisme
El club Natació Igualada
compta amb diferents disciplines esportives. Pel que fa
a la natació, durant la temporada 2017/2018 estava format
per 55 nedadors/es, nascuts
entre 2000 i 2010 i dividits en

El Club Patinatge Artístic Igualada
torna a la feina
PATINATGE / LA VEU

E

l dia 4 de setembre es
van iniciar els entrenaments del Club Patinatge Artístic Igualada després de
les vacances d’estiu.
El canvi més destacat ha estat el de l’entrenadora, amb la
incorporació de l’Ester Torrabadella procedent del Foment
Cardoní, un dels clubs històrics del patinatge artístic de
casa nostra.
Es continuarà apostant també
per la modalitat de Solo Dance, amb l’entrenadora Cristina
Castro.
La voluntat del club en el seu
tercer any de vida, no serà només mantenir el nivell de l’any
passat, sinó continuar evolucionant i millorant.
I ben aviat comença la compe-

tició, ja que el cap de setmana
del 15 i 16 de Setembre es celebrarà la fase Intercomarcal
de la Federació Catalana de
Patinatge, on el club tindrà la
representació de les 4 patinadores que s’hi van classificar
abans de l’estiu.

Per últim, i coincidint amb
l’inici dels entrenaments, el
club ofereix la possibilitat de
provar gratuïtament i deixarà
els patins a tots els nens i nenes que hi estiguin interessats
i es posin en contacte amb el
club.

diverses categories: benjamí,
aleví, infatil, júnior i els més
petits de l’Escola de Natació.
Pel que fa a l’excursionisme,
la secció va ser renovada l’any
2009 i no pretén ser competitiva, només és un grup de
persones amants de la muntanya i l’esport a l’aire lliure.
Tant s’hi poden trobar persones joves com d’edat més
avançada, però l’esperit que
els uneix és el nexe entre l’esport i la natura.
La secció de waterpolo del
Club Natació Igualada comptava amb un total de 64 esportistes la passada temporada. Hi ha tres grups d’edat
diferents: absoluts, juvenils
i l’escola de waterpolo, però
només l’equip absolut estava
federat i jugava a la Lliga Catalana Absoluta Masculina 2ª
Divisió – Grup A.
Des de La Veu desitgem molts
èxits al Club Natació Igualada
en aquesta nova temporada
que està a punt de començar.

L’Igualada Club
Gimnàstic Aula comença
temporada
GIMNÀSTICA / LA VEU

L

’Igualada Club Gimnàstic Aula inicia la
temporada 2018/2019
amb la mateixa il·lusió de
cada any, esperant tenir una
temporada plena d’èxits esportius i sobretot que les
gimnastes gaudeixin d’aquest
esport i dels valors que els
aporta.
Aquesta primera setmana de
setembre es va donar inici
als entrenaments amb més
d’un centenar de gimnastes
dividides en diferents grups:
minis (escola esportiva), iniciació, escolars grans i petites,
tecnificació i estètica. El Club
ofereix les dues modalitats
gimnàstiques com són la rít-

mica i l’estètica de grup.
L’inici de curs està obert tant
a gimnastes que ja formen
part del club, com per a les
que s’incorporen aquest curs.
El club igualadí té un gran
equip tècnic que consta d’onze
entrenadores: Maite Sánchez,
Maria Cosano, Marta Alonso, Silvia Díaz, Clara García,
Nadine Ruiz, Rut Reymundi,
Ivette González, Mónica Esteve, Nerea Càceres i Laura
Martínez, que també fa de
coordinador del club.
El pròxim cap de setmana del
15 i 16 de setembre tindran
lloc les primeres competicions de tardor: el trofeu Gaudí
a Barcelona i la primra fase de
Copa Catalana a Tarragona.
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“A la feina, Minairons!”, nou musical de l’Olla Expressa
per aquest cap de setmana
TEATRE / LA VEU

D

esprés dels èxits dels
últims anys amb
“Charlie i la fàbrica
de xocolata”, “Peter Pan”, “El
zoo d’en Pitus” i “La Granja Animal”, aquesta setmana
tornarà a haver-hi a Igualada
l’estrena d’un musical produït per l’Olla Expressa. Des
la setmana passada, 57 nens
i nenes de la comarca treballen molt intensament tant en
els decorats i el vestuari com
en les cançons, els diàlegs i
les coreografies per oferir al
públic un espectacle de gran
qualitat.
Per primera vegada presentaran un musical creat totalment des de zero, amb guió
de Pep Farrés i Joan Mateu i
música de Jordi Cornudella,
quan han volgut crear una
història actual amb els protagonistes d’una llegenda del
Pirineu, la dels minairons.

La Rat ha anat de vacances al
Pallars i torna a la ciutat amb
un canut ple d’éssers diminuts
molt feiners. Ella i els seus
amics intentaran fer-los treballar per a ells, però els pobres minairons no ho tenen
fàcil per viure lluny de les seves muntanyes.
Aquest any s’afegeix al musical un equip d’adolescents
dirigits per Bernat Enrich que
s’encarregaran del muntatge
audiovisual i de les projeccions que formaran part de l’escenografia.
Les funcions seran divendres
7 a les 22h, dissabte 8 a les 19h
i diumenge 9 a les 12h i a les
18h. Les entrades es vendran
al Punt de difusió cultural
d’Igualada (c. Garcia Fossas,
2) i valdran 6 euros per als
menors de 25 anys i 8 euros
per als més grans. Si voleu
més informació, podeu consultar el web https://lollaexpressa.wixsite.com/musicals

CLUB DE LECTURA

“la lladre de llibres” de Markus Zusak

E

l club de lectura torna després del parèntesi
estiuenc. Com faig habitualment durant les
vacances i el temps de lleure, he aprofitat
per gaudir de la lectura, i nodrir-me de títols dels
quals parlarem en aquest espai cultural.
El llibre amb el qual encetem aquesta nova temporada no és nou, però és una novel·la que tenia
ganes de llegir des de feia temps. Es tracta de La
lladre de llibres, de l’escriptor australià amb arrels austroalemanyes, Markus Zusak. Per escriure aquest llibre que va rebre els premis National
Jewish Book Award i el Sydney Taylor Teen Book
Award, i que ha estat traduït a més de 20 idiomes,
Zusak es va inspirar en les experiències viscudes
pels seus pares durant els anys del nazisme.
Aquesta novel·la ens explica la història de la Liesel, qui va començar la seva brillant carrera de
lladre als nou anys. Tenia gana, robava pomes,
però el que més li interessava eren els llibres. Potser més que robar-los els salvava. El primer fou
el que havia caigut a la neu al costat de la tomba
on acabaven d’enterrar el seu germà, quan anaven
cap al poble, on els esperaven els seus pares adoptius. El segon llibre, temps després, el trauria de
les flames d’una de les moltes fogueres que encenien els nazis. En aquest poble anomenat Molching, la Liesel va trobar la millor família que es
pugui somiar: el matrimoni format per na Rosa i
en Hans Huberman. La Rosa era una dona de mal
geni però amb un cor immens. Per la seva part, en
Hans era una home encantador. En aquí, la Liesel

va fer dos grans amics: el seu veí Rudy Steiner i
en Max Vandenburg, un jueu boxador que vivia
amagat al soterrani dels Huberman.
El narrador de la novel·la és ni més ni menys que
la Mort. Això fa que expliqui la Segona guerra
mundial des d’un punt de vista diferent a totes els
altres llibres sobre aquesta temàtica que l’han precedit. Atès la connotació macabre que envolta a
aquest personatge, l’autor aprofita per esplaiar-se
amb els detalls morbosos per descriure els horrors
de la guerra i tot el que van significar. Emperò, no
hi manquen les reflexions sobre la vida, el destí,
l’amor, l’odi, l’amistat i el poder de les paraules.
L’estil que té en Markus Zusak per contar les històries, fa que notis les mirades, percebis les olors i
assaboreixis els sentiments. La lladre de llibres no
és una història lineal. Va endavant i enrere en el
temps, i quan menys t’ho penses, l’autor t’explica
amb tot detalls un fet que en pàgines anteriors havia passat gairebé desapercebut.
La resta de personatges de la novel·la són molt
humans. Estan descrits amb una extraordinària
versemblança, la qual cosa fa que quan llegeixes
tinguis la impressió de veure’ls al teu davant. Tots
tenen un passat i més facetes de les que sembla,
però el que els fa així de reals són els seus defectes, les seves debilitats i errors que comenten.
A mi m’ha agradat llegir-lo, tot i que no el considero tan fascinat com d’altres persones que l’han
llegit. És, això sí, una història inoblidable i emocionant. Vides que es barregen les unes amb les

EDUARD CREUS

altres sota els ulls pacients d’una Mort sarcàstica,
però comprensiva, que surt de la foscor per anar
a la recerca dels colors que emanen de la bellesa.
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Diumenge, teatre
amateur al Teatre Unió
Agrícola d’Òdena
TEATRE / LA VEU

E

n el marc del cicle de
“Diumenges de Teatre
d’Òdena” tindrà lloc
aquest diumenge l’obra “Dues
dones que ballen” de Josep Ma
Benet i Jornet a càrrec de la
companyia de teatre amateur
Teatre de fals de Fonollosa. La
cita serà a les 12 hores al tea·
tre Unió Agrícola i l’entrada és
inversa, és a dir, l’espectador
valora l’espectacle i fa el seu
donatiu.
Dues dones que ballen explica
la relació gairebé accidental de
dues dones d’edats diferents,
entre la maduresa i la vellesa.
Una relació que evolucionarà
i conclourà de manera segura·
ment inesperada. Però és això,
només? Les converses entre
elles potser descobriran, sense

èmfasi, fins i tot amb humor,
però també amb moments exas·
perats, la misèria d’unes perso·
nes que, de maneres diferents,
han estat humiliades per la in·
diferència, de fet comprensible
i de fet potser inevitable, del
món que les envolta. Tot plegat,
Amb la naturalitat assumida
amb què es viuen les misèries al
nostre món quotidià, tan ple de
difuminades il·lusions i d’im·
palpables meravelles. A voltes
cabudes, a voltes irritants, a vol·
tes ridícules, a voltes estúpides,
m’agradaria pensar que podrem
arribar a sentir certa pietat inú·
til per aquests personatges mig
trencats que decideixen ballar,
no al ritme que els marca el seu
entorn, sinó al ritme que escu·
llen elles, i fer-ho juntes, i fer-ho
de manera consoladorament
definitiva.

Inscripcions a la coral Gatzara
MÚSICA / LA VEU

La coral infantil Gatzara co·
mençarem ben aviat els as·
saigs d’aquest curs –que, de
fet, és d’allò més especial:
recordem que aquest 2019 la
coral farà 50 anys!
Tots aquells que volgueu
apuntar-vos a la coral haureu
de fer la preinscripció a l’Es·

pai Cívic Centre del 3 al 14 de
setembre (inclosos). Podreu
consultar les llistes d’admesos
el dia 17 de setembre al ma·
teix Espai Cívic Centre o bé a
la pàgina web (www.gatzara.
cat); també rebreu un email.
Per qualsevol dubte us podeu
posar en contacte amb nosal·
tres al correu: gatzara@gatza·
ra.cat.
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El Cineclub de l’Ateneu inicia la temporada amb la projecció de “Lucky”
CINEMA / LA VEU

E

l proper dia 13 de se·
tembre el Cineclub de
l’Ateneu iniciarà una
nova temporada, i ja en se·
ran 39, amb la projecció de la
pel·lícula Lucky, dirigida per
John Carrol Lynch, el mera·
vellós comiat del gran actor
Harry Dean Stanton, que mo·
riria poc després de finalitzar
el rodatge. Com ja és habi·
tual, el segon i quart dijous
de cada mes es projectaran a
l’AteneuCinema pel·lícules no
comercials. Continuant amb
la mecànica encetada la darre·
ra temporada, les projeccions
s’iniciaran puntualment a les 8
del vespre, amb especial aten·
ció a les projeccions en versió
original subtitulada al castellà
o al català. En el cas que la pel·
lícula a projectar tingui versió
doblada, aquesta projecció es
farà a les 8 del vespre, reser·
vant-se una segona projecció
a les 10 de la nit per a la ver·
sió original. Evidentment, en
aquest espai continuaran les
col·laboracions amb diferents
entitats i festivals de tot tipus.
Sense anar més lluny, el dia
27 de setembre el Cineclub
projectarà el film Las niñas,
dins la Mostra Internacional
de Films de Dones de Barce·
lona. El tercer dijous de cada
mes estarà reservat per a les
projeccions del Cicle Gaudí,

el circuit estable de cinema
català. Els propers títols se·
ran Jean-François i el sentit
de la vida, que es projectarà el
dia 20 de setembre i, el dia 18
d’octubre, Formentera Lady,

Anem al teatre!

protagonitzada per José Sa·
cristán. No cal dir que us hi
esperem a tots. Un recorregut
com el nostre no hauria estat
possible sense el vostre recol·
zament.

Temporada
2018 - 2019

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 filla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels
altres i passen tota mena de dificultats i vicissituds fins que finalment 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 finalment 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 influents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk
Adwards l'any 2010.

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

93 803 75 56
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Nova oferta de cursos de
El Duo DeLIS clourà dissabte
les Nits Musicals de la Brufaganya català per a adults
MÚSICA / LA VEU

LLENGUA / LA VEU

E

l dissabte 8 de setembre, el DUO DeLIS
tancarà les Nits Musicals de la Brufaganya d’aquest
any 2018 interpretant obres
d’Edvard Grieg, Ernest Bloch
i Astor Piazzola.
Aquesta formació de cambra formada per Irma Bau
al violoncel i Irina Veselova
al piano va néixer, gairebé
casualment, a Barcelona el
mes de febrer de 2017. Immediatament després de la seva
formació es va presentar a
tres concursos de música de
cambra: el 28 concurs del Paper de Música de Capellades,
el Concurs Internacional de
Música de les Corts a Barcelona i el Concurs Internacional Josep Mirabent i Magrans
de Sitges, on van obtenir respectivament els primer, el segon i el primer premi.
Posteriorment han actuar en
diferents festivals i localitats:
Sitges, Lloret de Mar, Cambados (Galícia), Lleida, Tàrrega,
Valls, etc... També han gravat
el seu primer CD amb Solfa
Recordings amb sonates de
Cesar Frank i Serguei Rackmàninov.
Irina Bau, nascuda a Manlleu,
fa estudis superiors de violoncel a l’ESMuC a Barcelona amb el professor Damián
Martínez i els finalitza el 2012
amb les màximes qualificacions. Aquest mateix any accedeix a la Musikhochschule
Lübeck, Alemanya, a estudi-

E

ar un màster d’interpretació
amb el professor Troels Svane. Ha assistit a nombrosos
cursos de formació tant a
Espanya com a l’estranger i
ha col·laborat amb orquestres professionals com la Orquestra Simfònica del Vallès,
Orquestra de cambra del Pènedès, OBC, Orquestra de
Cadaqués, Orquestra Camara
Musicae i la Philharmonisches orchester der Hansestadt
Lübeck.
Irina Vaselova, va néixer a
Barnaul (Rússia). A l’edat de
18 anys es trasllada a Moscou
per a continuar la seva formació musical de piano amb
la professora Ksenia Knorre
al Conservatori Estatal de Piotr Tchaikovsky. El 2010 obté

la Llicenciatura de Música de
grau Superior Universitari.
Des del 2011 fins al 2014 fa
un curs de perfeccionament
al Conservatori Superior de
Liceu amb el professor Stanislav Pochekin. Professionalment actua amb el també
pianista i marit Fedor Veselov i amb Irma Bau Rubinat
(DUO DELIS)
Podeu reservar entrades pel
concert a través de www.brufaganya.cat. Fent la reserva
anticipada tindreu un millor
lloc que no pas comprant-la
el dia del concert.
Com sempre hi haurà servei
de bar a partir de mitja tarda
i, en acabar el concert, xocolata desfeta amb coca i pa torrat per a tothom.

l Servei Local d’Igualada i el Servei Comarcal de l’Anoia obren el
període de matriculació dels
cursos de català per a adults
setembre – desembre 2018.
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
organitza a tot el territori cursos de català per a les
persones que volen aprendre
a parlar en català amb fluïdesa i correcció (nivells inicial, bàsic i elemental) i per
a les que volen aprendre a
escriure’l (nivells intermedi,
suficiència i superior).
Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents
oficialment
als
certificats de la Direcció General de Política Lingüística
i tenen una correspondència amb els nivells del Marc
europeu comú de referència
(MECR).
La matrícula d’antics alumnes és el 12 i 13 de setembre,
de 10 a 14 h. Per als nivells
inicial i bàsic 1, el 14 de setembre. Per inscriure’s a un

curs cal acreditar el nivell
que es té mitjançant un certificat de coneixements reconegut o bé fer una prova de
col·locació. Aquesta prova
i la matrícula general es fan
del 17 al 21 de setembre, de
10 a 14 h, i el 19, de 17 a 19
h, al c. Lleida, 78 (Ig-nova).
Hores convingudes per a altres tardes.
Hi ha una reducció del 70 %
de la matrícula a aturats i del
50 % a pensionistes, jubilats,
famílies nombroses i monoparentals, entre altres descomptes.
El Servei Comarcal de Català
de l’Anoia ofereix cursos de
nivells intermedi i suficiència en la modalitat en línia a
través de la plataforma Parla.
cat. La inscripció i la prova
d’accés es fan del 17 al 21 de
setembre, de 9 a 14 h, i el dia
17, de 17 a 19 h, a la plaça
Sant Miquel, 5. També ofereix
el curs de nivell C2 en línia.
Per a més informació podeu
adreçar-vos al Servei Local
d’Igualada –c. Lleida, 78, o al
Servei Comarcal de l’Anoia,
pl. Sant Miquel, 5.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Creurogers pioners (i II)

C

reu Roja Igualada dels primers
50 anys.
Joventut: Jordi Morist, Josep
M. Riera
Unitat Auxiliar Femenina: Maria Tª
Navarro, Manuela Vizcaino, Dolors
Cuadras, Rita Armejach, Lídia Carbonell, Lluïsa Heras,
Àrea de Benestar Social: Enric Morist, Sílvia Gaya
“Camillers” sanitaris: Jaume Puiggròs, Jaume Cuadras, Salvador Bernadas, Marcel.lí J. Valls

Drs. col.laboradors: Solà, Bonet, Bailo, Ortínez, Vives, Ibáñez, Contreras
Junta 1993: Dr. F. Botet Casadesús,
Josep Gumà, Lluís Pujol, Enric i Jordi Morist, Elisabet Martínez,Josep M.
Riera, Josep Companys, Dr. Marc Riera, Joan Morist, Xavier Julià i Helena
Torres.
Moltes senyores i noies, participaren,
voluntàriment, en les anomenades
Festes de la Bandereta,
Foto: Unitat Auxiliar Femenina, de
maniobres (1973)
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Avui, concert a la capella de Santa
Magdalena de l’Espelt
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Missa cantada en la
Nativitat de la Verge

MÚSICA / LA VEU

A

quest divendres 7 de
setembre, en el marc
del Vè Cicle de Concerts a les Capelles d’Òdena
que tenen lloc el primer divendres de cada mes, serà el
torn del concert de folk a càrrec del duo Pino Cardona a
les nou del vespre a la Capella
de Santa Magdalena.
El Duo Pino Cardona, format
per Marc del Pino, acordió
diatònic, Ciscu Cardona, guitarra. La sonoritat d’aquest
duet s’endinsa en el món de
l’harmonia com un mar de
possibilitats, flueix com l’aigua i la seva força té nom de
flok i cognoms desconeguts.
Saben d’on venen però qui
sap on aniran a parar.

MÚSICA / LA VEU

D

issabte vinent dia 8
de setembre, a les 10
del matí, a la capella de Gràcia tindrà lloc una
missa cantada amb motiu de
la Nativitat de la Verge. Serà
presidida per Mn. Josep Massana, rector del Soledat i participada amb els cants de la
Coral de Santa Maria, sota la
direcció de Coni Torrents, i

amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents.
Serà aquesta la primera activitat de la nova temporada
2018-2019 que realitza aquesta Coral, la qual, aquesta mateixa setmana ha reprès els
assaigs del nou curs. Remarquem que la Coral de Santa
Maria d’Igualada enceta en
aquest curs la commemoració del seu 80è. Aniversari
fundacional.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit de 10è aniversari de “Els trabucaires
d’Igualada” i el seu art de galejar amb el potent estrèpit
dels trabucs i la sonada “tronada” de pólvora

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

D

’aquell temps en què, els
Trabucaires
formaven
part de bandes ordenades
de sometents per a la defensa -de
poblacions i viles- de les envestides
i assalts de grups o exercits forans,
amb el pas dels segles han esdevingut una autentica icona de la defensa i salvament de Casa Nostra.
I, és així que distintes fonts documentades de llunyanes centúries
en donen fe, com és el cas de la preservació i defensa de la vila d’Igualada i la seva comarca amb motiu
de les Batalles del Bruc, del 1808, contra l’ocupació
francesa; circumstància en què la seva implicació va
ser notòriament important.
A mesura en què els Trabucaires d’Igualada es van
anar consolidant com a un grup de gran reconeixement; aquests van adoptar el pseudònim de “Els Voladors” a propòsit de l’especial provisió d’armament
de què se n’acostumava a fer ús; una munició
tosca i primària, però molt peculiar, consistent
en petites planxes o làmines metàl·liques amb
incisions que en possibilitaven un doblegament
i les convertia -a mode d’encenalls de ferro- en
una càrrega de contundent impacte i/o letals en
ser disparades amb els trabucs. I, són aquests,
“Els Voladors”, els Trabucaires d’Igualada que es
van constituir definitivament com a colla a l’any
2008, des de la perspectiva de donar a conèixer
la història del món trabucaire, no sense una ferma voluntat de ressuscitar els màxims exponents
d’aquesta tradició.

La colla, doncs, des de la seva formació s’ha anat vinculant significativament a la ciutat, i per extensió per
arreu del territori català; tot conformant un grup de
catorze components –alguns, força joves- summament entusiastes de participar en tota mena d’esdeveniments i de festeigs populars. Amb tot, els trabucaires, han sabut rescatar els mes vius precedents en
les nombroses celebracions que han escrit la nostra

història mes recent; festivitats que els representa
com a civils armats que acompanyen -tot fent gala i
en dates significades- als actes municipals i/u oficials, amb trets de trabuc d’una eixordadora sonoritat
com a un símbol eufòric de goig i d’alegria per a cada
esdeveniment festiu.
Les populars “galejades” i el potent estrèpit del
trabucs, àdhuc el ressonant rec de pólvora o “tronada” sobre el terra, acostumen a ser aquells passos
o seqüencies que fan més gallarda i engrescadora qualsevol de les festes de la nostra ciutat, en
les que habitualment hi prenen part, com és ara:
la Festa Major, la Processó de Sant Bartomeu,
la Diada Nacional de Catalunya, etc. Tot plegat
apunten a ser unes actuacions -més que solemnes- d’un notable valor patrimonial; una representació al capdavall d’una excepcional i inconfusible idiosincràsia que se sumen, de retruc, a
nodrir de vida i creativitat a tot el teixit associatiu
igualadí.
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DIVENDRES 7
CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL
Igualada
Conferència Institucional de la Diada
Nacional de Catalunya. Diàleg: “Presos i
Exiliats. Un reconeixement a les famílies.”
Amb la presència de familiars de presos
polítics i exiliats. Amb la participació del
Cor Exaudio, que interpretarà la “Cançó
de fer camí” estrenada al Palau de la Música.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.
ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA
Igualada
Desfilada dels Miquelets. Lectura del discurs institucional, a càrrec de l’Il·lm. Sr.
Marc Castells, alcalde d’Igualada; hissada
de la senyera i interpretació de l’Himne
Nacional de Catalunya, a càrrec del Cor
Exaudio, que interpretarà cançons populars catalanes.
Divendres a partir de 2/4 de 9 del vespre
des de l’Ateneu a la plaça de l’Ajuntament.
TEATRE
Igualada
“A la feina, Minairons!” En aquest musical
fet per un munt de nens i nenes de 10 a
13 anys, els mítics minairons baixaran del
Pirineu i faran de les seves a ciutat.
Divendres a les 10 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.
SOPAR MULTICULTURAL
Els Hostalets de Pierola
Sopar multi-cultural organitzat per l’Associacio´Salam.
Divendres a les 9 del vespre a la plaça de
les Oliveres.
MÚSICA
Òdena
Concert a càrrec del duo Pino Cardona.

Divendres 7 de setembre de 2018

Duo format per Marc del Pino, acordió diatònic, Ciscu Cardona, guitarra.
La sonoritat d’aquest duet s’endinsa en el
món de l’harmonia com un mar de possibilitats
Divendres a les 9 del vespre a la capella de
Santa Magdalena de l’Espelt.
CINEMA
Capellades
Projecció de la pel.lícula “La forma del
agua”.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala
petita del Teatre la Lliga.

DISSABTE 8
TEATRE
Igualada
“A la feina, Minairons!” En aquest musical
fet per un munt de nens i nenes de 10 a
13 anys, els mítics minairons baixaran del
Pirineu i faran de les seves a ciutat.
Divendres a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
TEATRE
Els Hostslets de Pierola
Teatre familiar amb ‘Mare Terra’ de la
companyia Príncep Totilau.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Auditori
Cal Figueres.
TEATRE
Els Hostslets de Pierola
Teatre amb ‘Els darrers dies de la Catalunya republicana’ de la companyia Terra
Teatre.
Dissabte a les 10 del vespre a l’Auditori
Cal Figueres.

DIUMENGE 9

TEATRE
Igualada
“A la feina, Minairons!” En aquest musical
fet per un munt de nens i nenes de 10 a
13 anys, els mítics minairons baixaran del
Pirineu i faran de les seves a ciutat.
Diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de
la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
TEATRE
Òdena
Dins del cicle “Diumenges de Teatre
d’Òdena 2018” teatre amateur Teatre de
Fals de Fonollosa presenta “Dues dones
que ballen” de Josep M. Benet i Jornet.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre
Centre Unió Agrícola.
SARDANES
Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitzada per l’Associació de Sardanistes vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
del Mercat.

DILLUNS 10
SOPAR DE LA DIADA
Igualada
Sopar celebració Diada Nacional de Catalunya
Sopar de veïns, igualadins i amics per entrar a la Diada amb peu.
Dilluns a les 10 del vespre al carrer del
Carme.

ACTES 11 DE SETEMBRE
Calaf
Ballada de sardanes amb la cobla Vents de
Riella d’Agramunt i a continuació, acte institucional.
Dilluns a partir de 2/4 de 7 de la tarda a
la plaça dels Arbres.
COMMEMOREM LA DIADA
Òdena
Acte institucional: “Arnau de Vilanova,
perseguit i condemnat per les seves idees.
Una lliçó per als nostres temps”. A càrrec
de Jaume Mensa Valls, Professor titular
del Departament de Filosofia de la UAB
i membre numerari de l’Institut d’Estudis
Catalans.
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre al saló de
plens de l’Ajuntament.

DIMARTS 11
COMMEMOREM LA DIADA
Òdena
Canvi de senyera amb la participació dels
membres de pubillatge, el consistori i tothom que s’hi vulgui afegir.
Dimarts a les 10 del matí a la torre del
Castell.

DIMECRES 12
DIJOUS 13

MARXA DE TORXES
Igualada
Marxa de torxes organitzada pel Casal Popular d’Igualada.
Dilluns a 2/4 d’11 de la nit des de la plaça
de l’Ajuntament.

CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones que han llegit un pateix llibre. En aquesta ocasió “Pilar Prim”,
de Narcís Oller·
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

Santiago Sierra
Una reproducció de l’exposició “Presos polítics a l’Espanya contemporània” de l’artista Santiago Sierra,
que va ser retirada de la fira internacional ARCO a Madrid el febrer
d’aquest any.
De setembre a octubre al vestíbul
del Teatre de l’Aurora.

set plaques clixés antigues. S’hi
veuen racons i motius relacionats
amb Igualada
Del 6 de setembre al 9 d’octubre al
Punt de lectors de la Biblioteca Central.

EXPOSICIONS
JOSEP RAMON I
GUMÀ, UN HOME PER
IGUALADA

Homenatge a l’igualadí Josep Ramón i Gumà, arrelat des dels inicis
al barri de Xauxa), de les festes del
qual va esdevenir cònsol. Va ser treballador de Cal Font i regidor dels
primers ajuntaments democràtics
de la nostra ciutat.
Fins al 9 de setembre a la Sala
Municipal d’Exposicions.

QUAN L’ESPORT ERA
UN DIVERTIMENT

Mostra fotogràfica i documental
dels esports que es practicaven a la
ciutat d’Igualada durant la primera meitat del s. XX.

Fins al 20 de setembre a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

10 ANYS DE
TRABUCAIRES
D’IGUALADA

Els trabucaires d’Igualada ‘Els Voladors’ celebren 10 anys plens d’activitat, amb sortides arreu del país
i, especialment, a la Festa Major
d’Igualada, on han recuperat l’emblemàtica tronada.
Fins al 20 de setembre al vestíbul de
la Biblioteca Central.

PRESOS POLÍTICS
A L’ESPANYA
CONTEMPORÀNIA

ARQUEOLOGIA D´UN
CLIXÉ. MEMÒRIA
VISUAL I EMOCIONAL
D´IGUALADA (PREMI
IGUALART 2014)

Marilú Martínez-Ruiz, Maria Santfores Salla Solà i Roger Ribera Bonastre.
Gravats que es generen a partir de

PACKAGING MADE IN
ANOIA

El sector del packaging ocupa centenars de treballadors a l’Anoia i
factura molts milions d’euros cada
any. Aquí es fabriquen fundes, estoigs, i embolcalls de paper i cartró per a tot tipus de productes.
Del 12 de setembre al 14 d’octubre
a l’Empremta de Gràfiques Vilanova.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Una de les grans icones de Berlín: el “Berliner
Mauer”, conegut també com el “Mur de la Vergonya”

E

n mig d’un paisatge urbà
en plena transformació,
als nostres dies, els senyals d’identitat del pols vital
d’un Berlín projectat al futur et
resulten del tot perceptibles: des
del remodelat Reichstag amb
la impressionant transparència
de la seva cúpula, passant pels
incisius gratacels dels voltants
de la Postdamer Platz fins a
l’ambiciós projecte ecològic de
la gran Estació Central. Uns i
altres se sumen a dibuixar una
nova urbs inundada de vidre i
de metall, a més del qüestionat
embolcall d’un ocorrent i transgressor art urbà que va escrivint
innombrables grafits per a proclamar les veus d’unes joves generacions deleroses de canviar
el món, fent-se seves les parets
de la ciutat. Val a dir que, un retorn a Berlín et mostra que les
semblances de la ciutat amb el
Berlín de fa unes anys són mínimes, molt a pesar de la voluntat de preservar alguns senyals
identitaris de la zona oriental,
com és el cas: de la imponent
Avinguda Karl-Marx, aquella
artèria construïda sota les disposicions de l’arquitectura estalinista; el Checkpoint Charlie, la
frontera entre la zona soviètica
i l’americana, que es manté expressament com a reclam turístic; el Fòrum Marx-Engels,
presidit per estàtues dels pares
del comunisme; una ordenada
xarxa de tramvies que recorren
els carrers més emblemàtics i
el peculiar semàfor de l’Est, un
inequívoc símbol diferencial del
comunisme.
Emperò, una de les grans icones de Berlín és el “Berliner
Mauer”, conegut també com el
Mur de la Vergonya o Mur de
la Contenció Antifeixista. Tot
el segment de temps des de la
data de la seva construcció, el
13 d’agost de 1961, per la República Democràtica Alemanya
-com a part de les fronteres interiors entre aquesta república
i la de l’Alemanya Occidental,
destinada a separar el Berlín
oriental del Berlín occidentalfins a la data del seu enderroc,
el 9 de novembre de 1989, ha
format part d’un dels episodis
més colpidors de la història de
la segona meitat del segle XX.
Aquest mur -o més aviat els
trams que d’ell en queden- que
va dividir tot una gran capital
en dues parts durant gairebé
tres dècades, i que va separar

categòricament famílies i amics;
avui, contribueix a ser una veritable manifestació o si es vol
una gran lliçó de memòria històrica, amb una única finalitat:
no repetir el passat. Tanmateix
-tan sols d’un cop d’ull- de seguida t’adones que els berlinesos no s’hi avenen amb l’ús que
se’n fa d’aquesta causa: els itineraris turístics massa accelerats
i els embussos de visitants perseguint els escenaris d’aquella
deplorable història no s’ajusten
prou a aquella voluntat pedagògica inicial. Això és, el poble
berlinès es nega rotundament a
què es converteixi una part de
la ciutat en una mena de parc
temàtic del sofriment.
Arran de la “Caiguda del Mur”,
motivada sobretot per la prèvia obertura de fronteres entre
Àustria i Hongria i les conseqüents grans manifestacions a
Alexanderplatz; els milers de
persones que van amuntegar-se
en els punts de control per a poder passar al sector occidental
van ser els autèntics protagonistes d’un dels èxodes recents més
massius. Acte seguit, des que va
començar el compte enrere per
al final dels seus dies, un cop
alliberada la població de l’est i
retrobar-se aquesta amb els seus
familiars i amics s’ha anat valorant fins a quin punt i amb quin
criteri ideològic i moral havien
de ser visibles totes les seves seccions. Sense una resposta concloent, sembla que la percepció
més testimonial i instructiva
del mur és aquella que et fas
teva a l’entorn de l’estació Ostbahnhof, a l’anomenada East
Side Gallery, on s’ha mantingut
dempeus prop d’un quilòmetre
i mig de paret que a la manera
d’exposició-denúncia, amb les
seves admirables pintures, que
reflecteixen seqüencialment un
estremidor nombre d’esdeveniments no massa llunyans. Aquí,
un gran nombre d’artistes de
vint-i-un països, empesos pel
sentiment d’eufòria que aleshores envaïa la ciutat, van plasmar-hi no solament una mirada
a aquella fractura humana de
més de cinc mil fugues i centenars de morts, sinó també les
seves idees i somnis de futur;
no sense subratllar el relat dels
dos dies en què – amb maces i
martells- el poble berlinès el va
enderrocar aquella ignomínia
històrica; tot inaugurant el “Die
Wende” o el Canvi.
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Supertauró

Estrena • Megalodon
REDACCIÓ / LA VEU

E

n 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 descobriment de les seves vides alhora que
corren un greu perill. Després que el
seu submergible fos atacat per una
gegantesca criatura que es creia extinta, la tripulació s’ha quedat atrapada a l’interior del avariat submarí.
D’aquesta manera, el temps sembla
esgotar-per Suyin (Li Bingbing) i el
seu pare, el visionari oceanògraf xi-

nès (Winston Chao), pel que ell decideix, tot i l’oposició de la seva filla,
contractar a l’especialista en rescat
en aigües profundes Jonas Taylor
(Jason Statham), qui tindrà com a
missió salvar l’equip atrapat i vèncer
l’amenaça imparable que s’oculta a
l’oceà: el mortífer tauró prehistòric
de 23 metres antecessor del gran tauró blanc, conegut com Megadolón.
Encara que, el que ningú s’imagina,
és que Taylor ja s’havia enfrontat en
el passat a aquest perillós depredador. Ara, formant equip amb Suyin,
haurà de arriscar la seva vida i enfrontar-se a les seves pors per complir amb la seva comesa abans que
sigui massa tard.

Un estiu fantàstic

Comiat

El racó del Cineclub • Lucky, de John Carroll Lynch

A Tous • El mejor verano de mi vida

RICARD FUSTÉ /

REDACCIÓ /

E

l dijous 13 de setembre, el Cineclub reprèn l’activitat després
del parèntesi estival i presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció
nord-americana del 2017 Lucky, dirigida per John Carroll Lynch, a les 20 h
en versió doblada i a les 22 h en versió
original amb subtítols.
John Carroll Lynch és un actor conegut pels seus papers a Fargo o Zodiac, i Lucky la seva òpera prima com a
director, un film pensat per a un altre
actor, un actor especialitzat en papers
secundaris però que amb els anys ha
adquirit la categoria de mite cinematogràfic. Harry Dean Stanton, entre
1954 i la seva mort l’any passat, ha treballat en una pila de pel·lícules i sèries televisives, a les ordres de directors
tant de culte com ell mateix: Monte
Hellman, Sam Peckinpah, John Milius,
Francis Ford Coppola, John Huston,
Ridley Scott, John Carpenter, Wim
Wenders, Martin Scorsese, Terry Gilliam o David Lynch, qui també apareix
en aquesta pel·lícula, que parla tant de
Stanton com del seu personatge, un
home de noranta-un anys que sempre
ha anat a la seva i que, preveient que
el final s’apropa, es retroba amb el seu

E

n Curro no està vivint un dels
seus millors moments. Aquest
pare de família que treballa venent robots de cuina somia amb un futur diferent. I, en ple declivi econòmic
i crisi matrimonial amb la seva dona
Daniela, decideix fer-li una promesa al
seu fill Nico. Si el noi de 9 anys aconsegueix treure excel·lents, el portarà a
passar el millor estiu de les seves vides.
El que en Curro no podia imaginar
és que el noi ho aconseguiria. Així, es
veurà obligat a complir la seva pro-

mesa, que aconseguirà canviar el curs
de les coses quan la família s’embarqui en una aventura en què es veuran
embolicats en situacions que mai van
imaginar.
Una pel·lícula dirigida per Daniel de la
Ordren (El pregón) que, ha pres com
a referència la pel·lícula La vida és
bella per realitzar el llargmetratge. El
repartiment està format per Leo Harlem (Villaviciosa de al Lado), Maggie
Civantos (Las chicas del cable), Toni
Acosta (Mi gran noche, Con el culo al
aire) i Alejandro Serrano entre d’altres
protagonistes.

passat i les persones que ha conegut.
Un film existencialista, tendre i en cap
moment trist (de fet, és una comèdia),
que constitueix un excel·lent testament
cinematogràfic per a un senyor que ha
estat al peu del canó fins al darrer dels
seus dies (després de Lucky, encara ha
intervingut en un altre títol pendent
d’estrena i en la tercera temporada de
Twin Peaks).

matrícula oberta
curs 2018 - 2019
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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 expliquen 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 tenen 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 Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman
Torna a la gran pantalla Robert McCall (Denzel Washington), 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.
ALPHA
Estats Units. Aventures. D’Albert Hugues. Amb Kodi
Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela.
Una aventura èpica i una història de supervivència ambientada a l’Europa de fa 20.000 anys, durant l’última glaciació.
A la meitat de la seva primera cacera amb el grup d’elit de la
seva tribu, un jove és ferit i donat per mort. En despertar es
trobarà feble i sol, i haurà d’aprendre a sobreviure.
YUCATAN
Espanya. Comèdia. De Daniel Monzón. Amb Luis Tosar,
Rodrigo de la Serna, Joan Pera, Stephanie Cayo.
Lucas i Clayderman són dos estafadors, professionals de
l’engany a turistes ingenus en creuers de luxe. Fa anys treballaven junts, però la rivalitat per Verónica, la bellíssima
ballarina del vaixell, els va fer perdre el cap i va donar al
trast amb la seva societat. Ara treballen per separat, Lucas a la Mediterrània i Clayderman a l’Atlàntic.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
MEGALODON
Dv: 20:30
Ds: /22:00
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15
YUCATAN
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19.30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30
LUCKY (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00(VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
LA NUMERO UNO
Dg i Dm: 18:00
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dg i Dm: 19:50

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
MEGALODON
Dv: 18:15
Ds:16:15/21:00
Dg:18:45
Dll:20:45
Dm:19:00
YUCATAN
Dv: 20:40
Ds:18:30
Dg:16:15/21:00
Dll:18:15
Dm:16:30
SALA PETITA
LOS INCREIBLES
Dv i Dll: 18:30
Ds i Dm: 16:30
Dg: 16:15/18:30
EL PACTO
Dv Dg i Dll: 20:45
Ds: 18:45/20:45
Dm: 18:45

Preparació
Exàmens Cambridge
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ LA MONJA
Dv Ds Dll i Dm:
16:00/18:05/20:25/22:30
Dg: 12:45/16:00/18:05/20:25/22:30
Dc i Dj: 18:05/20:25/22:30
2/ ALPHA
Dv Ds i Dll: 16:20/18:25/20:35/22:50
Dg: 12:10/14:15/16:20/18:25/20:35
/22:50
Dm a Dj: 18:25/20:35/22:50
2/ ALPHA (VOSE)
Dm: 16:20
3/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv i Ds: 15:40
Dg: 12:20/15:40
3/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Dll i Dm: 15:40
3/ MEGALODON
Dv a Dj: 17:55/20:10/22:35
4/ I LOVE DOGS
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/19:50/22:10
Dg: 12:00/14:30/17:30/19:50/22:10
Dm: 17:30/19:50
4/ I LOVE DOGS (VOSE)
Dg: 17:30/19:50
5/ YUCATAN
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:40/22:25
Dg: 13:00/17:00/19:40/22:25
6/ LOS INCREIBLES 2
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:05/18:30/21:00
Dg: 13:30/16:05/18:30/21:00
6/ LOS INCREIBLES 2 (VOSE)
Dm: 16:05
7/ LOS FUTBOLISIMOS
Dv Ds Dll i Dm: 16:45/18:45/20:45
Dg: 12:40/16:45/18:45/20:45
Dc i Dj: 18:45/20:45
7/EL PACTO
Dv a Dg: 22:45
7/THE EQUALIZER 2
Dll a Dj: 22:45
8/ TEEN TITANS GO!
Dv: 15:45/18:00/20:15
Ds: 15:45/20:15
Dg: 12:30/15:45/18:00
Dll i Dm: 15:45/18:00
Dc i Dj: 18:00
8/ MISION IMPOSIBLE FALLOUT
Dv a Dg: 22:05
8/ MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA
Ds i Dg: 18:00
8/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dll a Dj: 20:15
8/ EL ESPIA QUE ME PLANTO
Dll a Dj: 22:05
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Exclamació com ara: òstima, l’Inter, sembla que funcioni a injecció! / 2.
Nova llum de comerç. Profecia per dir-li adéu al basc. Al fons de la cuina / 3. Pena per un crim
de lesa Rússia. Peix capaç de mantenir diàlegs surrealistes / 4. Zero a l’esquerra. Si en trobes
una com aquesta al pessebre ja saps qui hi havia. I zero a la dreta / 5. Mossèn hebreu donant
l’esquena. Indicar que es tracta de notar / 6. De l’acte en què tothom està obligat a arribar a la
una. Amics de Seure Dispersos / 7. Pica de potes, l’euga de l’Edith. Acosta per la part d’Almansa
/ 8. Sol ser el moment àlgid de la vida. Inclinació del terreny en direcció als altars / 9. La sopeta
que el francès ja s’ha fotut. Rics alterats pel mareig de la Cris / 10. Molts hi passen per anar a
la platja. Quina bullícia, amb la gata de Saragossa! / 11. Servei ni pùblic ni privat. Neteja la llet
de futurs tels. Niló sense vores / 12. Si era així, segur que en Llull el va convertir. Tan tocats del
bolet que amaguen sòn capaços d’amagar la rosta / 13. O defunció, o unitat d’informació. Jo hi
veig un resum, però el veí hi troba a faltar idea.
VERTICALS: 1. Engegui el coi d’expedient. Amb aquest martell en Pablo va fer veritables obres
d’art / 2. Il.luminada de fa ben poc. Absència de contingut existencial. A l’ànima de l’esmentat
mossèn / 3. La regió més fumadora d’Itàlia. No rondi, car ja peixà / 4. Abunda en l’espècie.
Preus per descol.locar els refiats. Tibat en morir l’Albert / 5. Gira sense rumb per culpa de
l’aigua que cau. Assalto com foll la nècia, l’obtusa / 6. Qui la fa no la paga sinò que l’exclama.
Destil.lis estranyes manies / 7. Al cor de la vega. A l’extrem oposat de la primavera: la tardor.
Està al dia, i també a la nit / 8. Sembla una habanera joveneta, aquest sulfur. No sona, però
per baix dóna la nota / 9. Oració que mereix confiança. De l’actriu tan apocalíptica que tot ho
veu de pujada / 10. Està a la nit, encara que com a expressiò sigui una rucada. De la secta d’en
Banyeta. Introducció a l’aeronàutica / 11. Nou barrejats per l’assamblea d’estats. Seleccions de
galetes variades / 12. Pacta que el rellotge no anirà a piles. Dessecà, però la sal sí, que la deixà.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
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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Porc agredolç
a l’estil Zhejiang:
recepta asiàtica

RESTAURANTS

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Ingredients
(per a 4 persones)
·Llom de porc
·Salsa de soja 30 ml
·Salsa Perrins 30 ml
·Ou 1
·Sal i pebre al gust
·Aigua 240 ml
· Salsa de soja 60 ml
·Ketchup100 g
·Vinagre d’arròs 60 ml
· Sucre 80 g
·Sal al gust
·Maizena exprés al gust
·Farina de blat per l’arrebossat
50 g
·Maizena per l’arrebossat 50 g
·Llavors de sèsam al gust
·Oli de blat de moro per fregir

Elaboració

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

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

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

www.nouurbisol.com

Començarem tallant la carn
de llom de porc a tires i la
passem a un bol per marinarla. Llavors afegim la salsa de
soja, la salsa Perrins, el pebre
blanc, la sal i un ou batut,
remenem amb una cullera
perquè s’impregni la carn i
deixem a la nevera marinar
durant un mínim de mitja
hora.

D’altra banda una vegada que
passi el temps de marinat en
una safata barregem la Maizena
i la farina i anem arrebossant els
trossos de carn en aquesta barreja.
Preparem una paella fonda amb
abundant oli de blat de moro o
gira-sol i a temperatura mitjana anem fregint lloes tires de
porc arrebossades. Retirem per
a una safata amb paper absorbent i vam pujar la temperatura de l’oli a més fort, tornant a
fregir de nou els trossos de carn
i aconseguint així un arrebossat
més cruixent.
En una cassola de fons gruixut,
afegim una mica d’oli, l’escalfem i aboquem la salsa de soja,
el vinagre d’arròs, el ketchup,
el sucre i la sal. Remenem durant un minut aquesta barreja,
afegim l’aigua i coem tot junt
durant vuit minuts a foc mitjà.
Llavors anem afegint a poc a
poc Maizena exprés fins a aconseguir l’espessor de la salsa que
ens agradi. Afegim la carn, ho
barregem tot i servim ben calent empolvorant unes llavors
de sèsam torrat.
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PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

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

www.yelmocines.es

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

676 959 431
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

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
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

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!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Escalada

Val de xapa i pintura

TOTS ELS SORTEJOS

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 fins el 27/9/2018. 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.

amicsdelamusica@gmail.com

45

46

| ESQUELES

Divendres, 7 de setembre de 2018

Represa de la missa mensual en llengua anglesa
ESGLÉSIA / LA VEU

El proper 8 de setembre es
reprenen les celebracions de
la missa en anglès, que tenen lloc cada segon dissabte
de mes a 2/4 de 5 de la tarda, a l’altar del Sant Crist de
la basílica de Santa Maria
d’Igualada. Els cants durant la celebració en aquesta
23ena setmana del temps ordinari seran “In the Lord I’ll
be ever thankful” a l’entrada,
en el moment de la meditació
es cantarà “Where True Charity and Love Abide” i durant
la comunió es farà el cant “I
am the Bread of Life”; tots ells
cants de Taizé. En l’escaiença
amb la festivitat de la nativitat
de Maria es dedicarà el cant

a la Mare de Déu “As I kneel
before you”. Es cantarà també

el salm del dia “My Soul, give
praise to the Lord”.

Ana Torner Saumell

5è aniversari de la mort de:

Ventura Morera i Cornet
La teva germana Mª Teresa, el teu nebot Joel i
la resta de família i amics et trobem a faltar.

Tantes coses et troben a faltar.
Cada dia està ple d’instants que esperen
les mans petites que, tantes vegades,
van agafar les meves.
Ens hem d’acostumar a la teva absència.
Ja han passat dos estius sense els teus ulls
i el mar també s’hi haurà d’acostumar.
El teu carrer, durant molt temps encara,
esperarà davant la porta,
pacient, els teus passos...
Joan Margarit

T’estimem.
Igualada, 6 de setembre de 2018

Igualada, setembre de 2018

6è. aniversari de:

Joan Solà Miret

Juan Muntané Tomàs
No et recordo enyorós:
T’estimo en una dimensió
de mi que no sabia.

Regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya al municipi d'Argençola
del 2003 al 2007

Potser perquè el teu cos me l’ocultava.

La secció comarcal d'ERC Anoia fa arribar el seu condol a tota família i amics.

Es farà una missa en el seu record dimecres 12 de setembre a
les 9 del matí a la Basílica de Santa Maria d´Igualada.
Igualada, setembre de 2018

SANTORAL
Setembre

En memòria

Àngel Sala Parcerisas
11 setembre de 1998

Mª Dolors Esteve Llopart
27 febrer de 2011

Sempre esteu en el nostre cor i pensaments.
El temps mai ens allunya de vosaltres.
Sempre estareu al nostre costat, seguint el camí, per tirar endavant.
Hostalets de Pierola setembre de 2018

7: Albí; Regina; Judit.
8: Núria, Meritxell; Adrià; Sergi I papa; Adela.
9: Mare de Déu del Claustre; Felícia.
10: Nicolau de Tolentino.
11: Protus; Jacint; Teodora Alexandrina.
12: El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc; Guiu,
13: Joan Crisòstom; Felip

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

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

DR. JORDI GRAELLS
-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

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 7: PILAR

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

9h a 14hMontaner,
i de 15h a 20h26
A.deMestre

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

DISSABTE 8:Igualada
ROSA VALLÈS

De dilluns a divendres
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

www.dentaligualada.com
Av.
Pietat,
25
Tel 93
737 17 17

DIUMENGE 9:

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 10:

LA CREU

P. de la Creu, 7
DIMARTS 11: MR SINGLA

Pujadas, 47
DIMECRES 12: JUVÉ

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

ORTOPÈDIA CASES

PAGÈS

www.psicologiaytu.com

a partir de

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Av. Montserrat, 27
DIJOUS 13:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

47
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Jordi Cornudella / Músic i compositor

“Fer un musical amb nens
és una feina apassionant”
Soc músic, clarinetista i compositor. Soc de Terrassa. He compost
la música del musical que l’Olla Expressa presenta aquest cap de
setmana “A la feina, Minairons”, així com la de “El zoo d’en Pitus” i
“La granja animal” que havien representat en anys anteriors

E

nguany presenteu l’obra “A la feina, Minairons!”.
Què podrà veure el públic?

El públic podrà veure, una llegenda, un conte popular del Pallars com són els Minairons portat una mica
a l’actualitat. Els Minairons són uns follets que viuen dins un
canut, que treballen molt bé i molt ràpid sota el lema “Què farem, què direm?” i les persones els han de donar feina. La llegenda original explica que si al tercer cop que et fan la pregunta no
els respon, et maten, però en l’adaptació que han fet el Pep Farrés
i el Joan Mateu, no et maten sinó que t’empetiteixen fins arribar
a la seva mida. En el musical que presentem la gent podrà veure
què passa quan els Minairons, que estan acostumats a viure i
treballar al camp, de cop i volta els portes a la ciutat i els fas fer
feines de ciutat.
És difícil adaptar un conte per convertir-lo en un musical?
Jo crec que té els seus reptes i més aquest, que és el primer musical de creació pròpia que fan. Aquí s’han tret idees d’un lloc i
d’un altre, però convertir una llegenda que s’explica ràpidament,
en un musical d’una hora de durada, té les seves dificultats.
La música que has creat per a l’obra, en què l’has inspirada?
Per escriure una música, a part de tot el temps que estàs escrivint, també hi ha tot el temps que estàs pensat i per evidenciar
aquest xoc entre la vida dels Minairons als Pirineus amb la vida
de ciutat, vaig pensar en crear dos estils de música diferents. Un
estil de música més moderna, amb uns tocs de música llatina
per representar aquells que viuen a ciutat. I per als Minairons
una música més trobadoresca, amb cadències molt medievals.
També se’m va acudir col·locar-hi alguna cançó popular del Pallars. A mi tot el tema de les músiques populars, les cançons tradicionals m’interessa moltíssim i vaig pensar que era una bona

oportunitat. Vaig fer treball de recerca i hi he inclòs un parell de
melodies del Pallars.
Quin ha estat el procés de creació de l’obra?
El procés és molt semblant cada any. El Pep Farrés i el Joan
Mateu fan el guió, el Joan fa les lletres de les cançons i amb mi
ens reunim quan està força embastat; em passen les lletres de
les cançons de les quals penso què s’hi podria avenir més, quin
estil de música i musico els versos. Amb el Joan anem retocant
sobre la marxa els versos perquè quedin bé amb la música. Quan
està tot musicat, amb en Pep mirem si fa falta alguna música de
transició entre escenes, si fa falta escurçar o allargar alguna peça
perquè quadri l’escena. Aquesta música la treballen les noies que
l’ensenyaran als nens i les noies que faran les coreografies. I durant setmana de bogeria, uns nens i nenes que no tenien ni idea
de què es trobarien, treballen moltíssim: ballen, canten, es fan els
vestits, els decorats i tiren en endavant l’obra.
Enguany la franja d’edat dels nens i nenes que actuen a l’obra
és més baixa que l’any passat, que eren adolescents. S’està treballant bé, es nota molt la diferència?
Jo crec que tenen moltíssim entusiasme i energia i treballen amb
una il·lusió molt gran. És una franja d’edat molt agraïda i potser
són una mica menys conscients del que estan fent, és més un joc
per a ells. Desborden energia, s’ho passen molt bé i la inconsciència a vegades també és positiva perquè fa sorgir la naturalitat.
És imprescindible que els nens i nenes que intervenen a l’obra
sàpiguen cantar?
No és un requisit indispensable. Els primers musicals que es van
fer els organitzava la Coral Gatzara encara que s’hi podien apuntar nens de fora, però hi havia una base coral. Ara la majoria de

nens i nenes no tenen nocions de cant coral i en una setmana
han d’aprendre a cantar des de dalt d’un escenari, tirant la veu
enfora, cantant fort, però tot acaba sortint bé.
Com va ser que un terrassenc s’impliqués en aquest projecte
de l’Olla Expressa?
Jo coneixia la Mariona Mateu de l’ESMUC i quan volien fer El
Zoo d’en Pitus no existia cap música feta per a l’obra. Jo ja havia escrit algun musical i van demanar-m’ho. Des d’aleshores he
continuat cada any. Quan em van proposar de fer la música per
a El zoo d’en Pitus, malgrat m’ho van explicar, no m’imaginava la
dimensió que tenia això i em va sorprendre moltíssim. I em vaig
enamorar del projecte.
L’any passat es va fer a l’Escorxador i enguany es torna a fer al
Teatre de l’Ateneu. És una manera de treballar molt diferent?
Molt. L’any passat va ser un projecte molt ambiciós. En un teatre
es treballa a la “italiana”, amb el públic davant i allà era una escenari a tres bandes i els músics al darrere. A l’hora de dirigir -i
això és feina del Pep- se’t multipliquen les dificultats, tot és a la
vista. I a nivell de música també es va notar perquè l’Escorxador
és un lloc fantàstic però l’acústica no és la millor de totes, ressona
molt, el sostre és molt alt, treballar amb les veus també és complicat... Quan tens 50 nanos cantant en una direcció la persona
que rep la música la rep molt clarament; quan tres bandes han
de sentir la música és molt complicat. Però va ser un repte que es
va assolir. Jo, personalment, prefereixo el teatre.
La música és en directe?
Sí, tenim quatre músics: un pianista, un trompetista, una saxofonista i un percussionista.
Cristina Roma, @crisroma67

L’Anoia no està de sort amb les grans inversions. Temps enrere es deia d’una empresa del luxe, que pensava venir a Igualada perquè es
feia pell de qualitat. Va quedar en res. Més endavant semblava que en vindria una d’automòbils elèctrics xinesa. S’ha esvaït. Després va
ser Amazon que, després de molt meditar-ho, es va decidir per Sant Sadurní. Ara sembla que hi ha un grup d’empreses farmacèutiques que
valoren positivament el polígon de la Panadella. Cal esperar a veure si es concreta. De moment, les úniques inversions que s’han fet han
estat els hípers. El de Bon Preu, prometent “la major inversió mai feta a Igualada”. Esperem que en el futur n’hi hagin de “més grans”. Es
necessiten empreses on hi treballi molta gent. La terra dóna poc rendiment i la renda per càpita va quedant molt endarrere de la mitjana
catalana. De moment, sembla que el projecte d’un nou polígon industrial és contestat per alguns veïns, que no volen que els prenguin l’aigua. No es volen tractes de favor, ni perjudicar a ningú. Només trobar un camí que ens allunyi de l’actual marasme. I que els discursos i
promeses dels polítics es converteixin en realitats.

SUV PEUGEOT 3008

CAP SUV HAVIA ARRIBAT
MAI TAN LLUNY

PER

220 € /mes*

47 Quotes • Entrada 3.630€
TAE: 6,86% • Quota ﬁnal: 12.565,75€

PEUGEOT i-COCKPIT®
PEUGEOT DIGITAL HEAD UP DISPLAY
NAVEGACIÓ EN 3D CONNECTADA **

*Segons PVPR a la Península i les Balears de 22.350,21 € per a un 3008 Active PureTech 130 S&S 6 marxes (amb impostos, descomptes, entrega per part del client d’un vehicle usat de la seva propietat amb una antiguitat mínima de tres mesos). Quota per a una durada del contracte de 48 mesos i 40.000 km totals. Capital
ﬁnançat amb despeses d’obertura incloses (739,45 €): 19.459,66 €. TIN: 5,35%. TAE: 6,86%. Import total degut: 22.905,75 €. Preu total a terminis: 26.535,75 € ﬁnançant-lo a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A amb una permanència mínima de 48 mesos. Al ﬁnal del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle
o pagar-ne o reﬁnançar-ne l’última quota. Subjecte a aprovació ﬁnancera. Oferta no acumulable vàlida ﬁns al 30/09/2018. PVPR per als clients que no el ﬁnancin: 23.550 € i del model visualitzat 3008 GT Line PureTech 130 S&S 6 marxes amb opcions afegides: 29.380 €. ** Opcional. No inclòs a la quota.

Gamma SUV Peugeot 3008: Consum mixt (L/100 km) des de 4,1 ﬁns a 5,8. Emissions de CO2 (g/km) des de 108 ﬁns a 129.

SARAUTO. Alemanya, 48 Igualada - Tel.: 93 803 30 00. www.sarauto.com

